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 المرآن

ٌِْدٌِهْم َوَرأَْوا أَن ُهْم لَْد َضلُّوا لَالُوا لَئِْن لَْم ٌَْرَحْمنَا َربُّنَا َوٌَْغِفْر لَنَا لَ  ا سُِمَط فًِ أَ نَكُونَن  ِمَن }َولَم 
 [1ٗٔ({ ]األعراف : 1ٗٔاْلَخاِسِرٌَن )

 التفسٌر:
إلٌهم، ورأوا أنهم لد ضلُّوا عن لصد ولما ندم الذٌن عبدوا العجل ِمن دون هللا عند رجوع موسى 

السبٌل، وذهبوا عن دٌن هللا، أخذوا فً اإللرار بالعبودٌة واالستؽفار، فمالوا: لبن لم ٌرحمنا ربنا 
 بمَبول توبتنا، وٌستر بها ذنوبنا، لنكونن من الهالكٌن الذٌن ذهبت أعمالهم.

ٌِْدٌِهْم{ ]األعراؾ لوله تعالى:  ا ُسِمَط فًِ أَ ولما ندم الذٌن عبدوا العجل  ، أي:"[5ٗٔ: }َولَمَّ
 .(ٔ)"ِمن دون هللا عند رجوع موسى إلٌهم

 .(ٕ)أي : ندموا على ما فعلوا" لال ابن كثٌر:" 
بعد عود موسى من المٌمات. ٌمال للنادم المتحٌر: لد سمط فً  :أي لال المرطبً:"

 .(ٖ)"ٌده
 .(ٗ)"المٌماتي: ندموا وتحٌروا بعد عود موسى من أ لال الشوكانً:"
ولما ندم الذٌن عبدوا العجل الذي وصؾ جل ثناإه صفته، عند رجوع  لال الطبري:أي:"

 .(٘)"موسى إلٌهم، واستسلموا لموسى وحكمه فٌهم
 .(ٙ)"أٌدٌهم ولما سمط الندم فً ولال الزجاج: "المعنى:

وهً « أسمط»بفتح السٌن والماؾ حكاه الّزجاج، ولرأ ابن أبً عبلة « سمط» رئ:ول
 .(2)لؽة

ورأوا أنهم لد ضلُّوا عن  ، أي:"[5ٗٔ}َوَرأَْوا أَنَُّهْم لَْد َضلُّوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"لصد السبٌل، وذهبوا عن دٌن هللا
ورأوا أنهم لد جاروا عن لصد السبٌل، وذهبوا عن دٌن هللا، وكفروا  لال الطبري:أي:"

 .(5)"بربهم
ٌَْرَحْمنَا َربُّنَا َوٌَْؽِفرْ لوله تعالى:  لَنَُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]األعراؾ :  لَنَا }لَالُوا لَبِْن لَْم 
لنكونن من الهالكٌن ، فمالوا: لبن لم ٌرحمنا ربنا بمَبول توبتنا، وٌستر بها ذنوبنا ، أي:"[5ٗٔ

 .(ٓٔ)"الذٌن ذهبت أعمالهم
لبن لم ٌرحمنا ربنا }لالوا تاببٌن إلى هللا منٌبٌن إلٌه من كفرهم به:  لال الطبري:أي:"

برحمته، وٌتؽمد بها لبن لم ٌتعطؾ علٌنا ربنا بالتوبة  {، ٌمول:وٌؽفر لنا لنكونن من الخاسرٌن
 .(ٔٔ)"ذنوبنا، لنكونن من الهالكٌن الذٌن حبطت أعمالهم

أي:من الهالكٌن وهذا اعتراؾ منهم بذنبهم والتجاء إلى هللا عز  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)"وجل

                                                             
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕ٘/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٕٕ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .21ٖ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .٘٘ٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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إنما كان بعد رجوع موسى  {،لَبِْن لَْم ٌَْرَحْمنا َربُّنا:}لول بنً إسرابٌل  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)"وتؽٌٌره علٌهم ورإٌتهم أنهم لد خرجوا عن الدٌن وولعوا فً الكفر

منادى ، « ربنا»بالتاء المثناة من فوق،  ،«لبن لم ترحمنا: »حمزة والكسابًولرأ 
 .(ٕ)«وتَْؽِفر لنا»

 الفوابد:
 إذا أراد هللا بعبده خٌرا ألهمه التوبة بعد المعصٌة فندم واستؽفر. -ٔ
الوصؾ بالتكلم من أوصاؾ الكمال، وضده من أوصاؾ النمص. ومن فوابد اآلٌة أن  -ٕ

ا لَهُ ُخَواٌر أَلَْم ٌََرْوا أَنَّهُ اَل ٌَُكلُِّمُهمْ  : لال تعالى:  {.}ِعْجبلا َجَسدا
به العجل فً عجزه عن المول والكبلم؛ بٌان بٌن أن  "عابفً اآلٌة إن هللا تعالى

عنه، وأنه متكلم ولابل؛ ألنه لم ٌكن ٌعٌب العجل بشًء هو  ؼٌر عاجز -عز وجل  -هللا 
 .(ٖ)"موجود به

 
 المرآن

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى لَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا لَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونًِ ِمْن بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر َربِّ  ُكْم }َولَم 
ٌِْه لَاَل اْبَن أُم  إِن  اْلمَْوَم اْستَْضعَفُوِنً َوَكاُدوا ٌَْمتُلُونَنًِ  َوأَْلمَى اأْلَْلَواَح َوأََخَذ بَِرأِْس أَِخٌهِ  هُ إِلَ ٌَُجرُّ

ًَ اأْلَْعَداَء َواَل تَْجعَْلنًِ َمَع اْلمَْوِم الظ اِلِمٌَن )  [ٓ٘ٔ({ ]األعراف : ٓ٘ٔفاََل تُْشِمْت ِب
 التفسٌر:

ا؛ ألن هللا لد أخبره أنه لد فُتِن لومه، ولما رجع موسى إلى لومه ِمن بنً إسرابٌل ؼضبان حزٌنا 
وأن السامريَّ لد أضلَّهم، لال موسى: ببس الخبلفة التً خلفتمونً ِمن بعدي، أعجلتم أَْمر ربكم؟ 
أي: أستعجلتم مجٌبً إلٌكم وهو ممدَّر من هللا تعالى؟ وألمى موسى ألواح التوراة ؼضبا على 

هارون، وأمسن برأس أخٌه ٌجره إلٌه، لال هارون  لومه الذٌن عبدوا العجل، وؼضباا على أخٌه
مستعطفاا: ٌا ابن أمً: إن الموم استذلونً وعدُّونً ضعٌفاا ولاربوا أن ٌمتلونً، فبل تَسرَّ األعداء 

لوله  .(ٗ)بما تفعل بً، وال تجعلنً فً ؼضبن مع الموم الذٌن خالفوا أمرن وعبدوا العجل.
ا َرَجَع ُموَسى تعالى: ولما رجع موسى  ، أي:"[ٓ٘ٔإِلَى لَْوِمِه َؼْضبَاَن أَِسفاا{ ]األعراؾ : }َولَمَّ

 .(٘)"إلى لومه ِمن بنً إسرابٌل ؼضبان حزٌناا
ٌمول تعالى ذكره: ولما رجع موسى إلى لومه من بنً إسرابٌل، رجع  لال الطبري:" 

لّهم، فكان رجوعه ؼضبان أسفاا، ألن هللا كان لد أخبره أنه لد فتن لومه، وأن السامري لد أض
 .(ٙ)"ؼضبان أسفاا لذلن

أشدُّ من ذلن، وتفسٌر ذلن فً كتاب  ، منزلة وراء الؽضب،«األسؾ» لال أبو الدرداء:" 
 .(2)"هللا: ذهب إلى لومه ؼضبان، وذهب أسفاا

 .(1)"، لال: حزٌناا{أسفاا"}عن السدي:وروي  
 .(5)"، لال: ؼضبان حزٌناا{ؼضبان أسفااوعن الحسن:"} 
ا آَسفُوَنا}«: الزخرؾ»، حزٌناا، ولال فً {أسفااولال ابن عباس:"}  ]سورة الزخرؾ:  {فَلَمَّ
 .(ٔ)"، على وجهٌن: الؽضب، والحزن«األسؾ»و، [ ، ٌمول: أؼضبونا٘٘

                                                             
 .ٙ٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .ٔٗٔالرد على الجهمٌة: (ٖ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖٔ(:صٕٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٔٔ/ٖٔ(:صٕ٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٔٔ/ٖٔ(:ص2ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
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}أسفا{ شدٌد الؽضب. ٌمال: آسفنً فؤسفت. أي: أؼضبنً فؽضبت.  ولال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕ)"ومنه لوله: }فلما آسفونا انتممنا منهم{

لد ٌكون بمعنى الؽضب الشدٌد، وأكثر ما ٌكون بمعنى « األسؾ» لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖ)"الحزن والمعنٌان مترتبان هاهنا

 : (ٗ)وفً ؼضبه وأسفه لوالن 
ا على ما فاته من مناجاة ربه . أحدهما : ؼضبان من لومه  على عبادة العجل ؟ أسفا

والثانً : ؼضبان على نفسه فً ترن لومه حتى ضلوا ، أسفاا على ما رأى فً لومه من ارتكاب 
 المعاصً .
لال موسى: ببس  ، أي:"[ٓ٘ٔ}لَاَل بِبَْسَما َخلَْفتُُمونًِ ِمْن بَْعِدي{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"الخبلفة التً خلفتمونً ِمن بعدي
ٌمول: ببس الفعل فعلتم بعد فرالً إٌاكم وأولٌتمونً فٌمن خلفت ورابً  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"من لومً فٌكم، ودٌنً الذي أمركم به ربكم
 .(2)" ٌمول : ببس ما صنعتم فً عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم لال ابن كثٌر:" 
أعجلتم عن أمر ربكم وهو  ، أي:"[ٓ٘ٔ}أََعِجْلتُْم أَْمَر َربِّكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"انتظار موسى حتى ٌرجع من الطور؟
 .(5)"ٌمول: أسبمتم أمر ربكم فً نفوسكم، وذهبتم عنه؟ لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"استعجلتم مجٌبً إلٌكم ، وهو ممدر من هللا تعالى :"لال ابن كثٌر 
 ، لوالن:[ٓ٘ٔ}أََعِجْلتُْم أَْمَر َربِّكُْم{ ]األعراؾ : وفً لوله تعالى: 

ا لم  أحدهما : ٌعنً وعد ربكم الذي وعدنً به من األربعٌن لٌلة ، وذلن أنه لَدَّروا أنه لد مات لمَّ
 ٌؤت على رأس الثبلثٌن لٌلة ، لاله الحسن ، والسدي .

عدلتم إلى عبادة ؼٌره ، لاله بعض  والثانً : وعد ربكم بالثواب على عبادته حتى
والفرق بٌن العجلة والسرعة أن العجلة : التمدم بالشًء لبل ولته ، لال الماوردي:"

 . (ٕٔ)"والسرعة : عمله فً ألل أولاته
طرح األلواح لما عراه من شدة  ، أي:"[ٓ٘ٔ}َوأَْلمَى اأْلَْلَواَح{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

ا هلل من عبادة العجل  .(ٖٔ)"الؽضب، وفرط الضجر ؼضبا
ولٌل: إن التوراة كانت سبعة أسباع، فلما ... وألمى موسى األلواح؟ لال الطبري:ٌمول:" 

، الذي {تفصٌل كل شًء}ألمى موسى األلواح تكسرت، فرفع منها ستة أسباعها، وكان فٌما رفع 
ءٍ َوكَ }لال هللا:  ًْ ٍء َمْوِعَظةا َوتَْفِصٌبل ِلكُّلِ َش ًْ وبمً الهدى والرحمة  {تَْبنَا لَْه فًِ اأْلْلَواحِ ِمْن كُّلِ َش

أََخذَ األْلَواَح َوِفً نُْسَختَِها هُداى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذٌَن هُْم ِلَربِِّهْم }فً السبع البالً، وهو الذي لال هللا: 
 .(ٗٔ)"[ٗ٘ٔ]سورة األعراؾ:  {ٌَْرَهبُونَ 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔٔ/ٖٔ(:صٕٙٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖٔؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٙ٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٕالنكت والعٌون:(ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٓٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 ٕٙٔ، ٕٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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موسى إلى لومه، وكان لرٌباا منهم، سمع أصواتهم، فمال: إنً  لما رجع لال ابن عباس:" 
ألسمع أصواَت لوٍم الهٌن: فلما عاٌنهم ولد عكفوا على العجل، ألمى األلواح فكسرها، وأخذ 

 .(ٔ)"برأس أخٌه ٌجره إلٌه
كتب هللا األلواح لموسى علٌه السبلم،  وهو ٌسمع صرٌؾ  :"-علٌه السبلم-لال علً 

 .(ٕ)"األلبلم فً األلواح
 .(ٖ)"أدناه حتى سمع صرٌؾ األلبلم لال سعٌد:" 
أنزلت التوراة وهً سبعون َوْلر بعٌر، ٌمرأ منها الجزء فً سنة،  لال الربٌع بن أنس:" 

ٌوشع بن نون، صلوات هللا لم ٌمرأها إال أربعة نفر: موسى بن عمران، وعٌسى، وعزٌر، و
 .(ٗ)"علٌهم
 .(٘)"وهذا ضعٌؾ مفرط لال ابن عطٌة:" 
أن األلواح كانت لوحٌن. فإن كان الذي لال كما لال، فإنه لٌل: "وكتبنا له فً  ولٌل:" 

 .(ٙ)"[ ، وهما أخوانٔٔ]سورة النساء:  {فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ }األلواح"، وهما لوحان، كما لٌل: 
 ، على وجهٌن:«األلواح»أهل العلم فً سبب إلمابه  ختلؾا و 

 .(1)، والسدي(2). لاله ابن عباسألماها ؼضباا على لومه الذٌن عبدوا العجلأحدهما: أنه 
أنهم خٌر أمة أخرجت للناس ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر  -ملسو هيلع هللا ىلص-من أمة دمحم والثانً: 

 .(5)فاجعلهم أمتً لال : تلن أمة أحمد ، فاشتد علٌه فؤلماها ، لاله لتادةوٌإمنون باهلل ، لال : رب 
 .(5)لتادة

، لال: رب، إنً أجد فً األلواح أمةا خٌَر أمة أخرجت {أخذ األلواح}عن لتادة، لوله: " 
للناس، ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر، فاجعلهم أمتً! لال: تلن أمة أحمد! لال: رب إنً 

السابمون فً دخول الجنة، رب اجعلهم  -أي آخرون فً الخلك -هم اآلخرونأجد فً األلواح أمة 

لال: رب إنً أجد فً األلواح أمة أناجٌلهم فً صدورهم ٌمرأونها،  أمتً! لال: تلن أمة أحمد!
ا، حتى إذا رفعوها لم ٌحفظوا شٌباا، ولم ٌعرفوه. لال لتادة:  وكان من لبلهم ٌمرأون كتابهم نظرا

لال: رّبِ اجعلهم أمتً!  ،أٌتها األمة من الحفظ شٌباا لم ٌعطه أحداا من األمم وإن هللا أعطاكم 
لال: تلن أمة أحمد! لال: رب إنً أجد فً األلواح أمة ٌإمنون بالكتاب األول وبالكتاب اآلخر، 
وٌماتلون فضول الضبللة، حتى ٌماتلوا األعور الكذاب، فاجعلهم أمتً! لال: تلن أمة أحمد! لال: 

وكان من لبلهم  ،أجد فً األلواح أمة صدلاتهم ٌؤكلونها فً بطونهم، ثم ٌإجرون علٌها رب إنً
ا فؤكلتها، وإن ردَّت علٌه تركت تؤكلها  من األمم إذا تصدق بصدلة فمبلت منه، بعث هللا علٌها نارا

تلن لال: رب اجعلهم أمتً! لال:  ،الطٌر والسباع. لال: وإن هللا أخذ صدلاتكم من ؼنٌكم لفمٌركم
أمة أحمد! لال: رب إنً أجد فً األلواح أمة إذا هّم أحدهم بحسنة ثم لم ٌعملها كتبت له حسنة، 
فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمابة، رب اجعلهم أمتً! لال: تلن أمة أحمد! لال: رب 

كتبت علٌه  إنً أجد فً األلواح أمة إذا هّم أحدهم بسٌبة لم تكتب علٌه حتى ٌعملها، فإذا عملها
سٌبة واحدة، فاجعلهم أمتً! لال: تلن أمة أحمد! لال: رب إنً أجد فً األلواح أمة هم 
المستجٌبون والمستجاب لهم، فاجعلهم أمتً! لال: تلن أمة أحمد، لال: رب إنً أجد فً األلواح 

ن نبً هللا أمة هم المشفَّعون والمشفوع لهم، فاجعلهم أمتً! لال: تلن أمة أحمد! لال: وذكر لنا أ

                                                             
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖٔ(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖٔ(:صٖٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٖٔ(:صٖ٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٖٔ(:صٖٙٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖٔ(:ص1ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٖٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖٔ(:صٖٖٔ٘ٔ(، و)ٕٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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موسى علٌه السبلم نبذ األلواح ولال: اللهم اجعلنً من أمة أحمد! لال: فؤعطً نبً هللا موسى 
، لال هللا:  ًٌّ ٌْتَُن َعلَى النَّاِس ِبِرَساالِتً }علٌه السبلم ثنتٌن لم ٌعطهما نب ٌَا ُموَسى إِنًِّ اْصَطفَ

َوِمْن لَْوِم ُموَسى }. ثم أعطً الثانٌة: [ . لال: فرضً نبً هللاٖٗٔ]سورة األعراؾ:  {َوبَِكبلِمً
ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُونَ  [ ، لال: فرضً نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كل 5٘ٔ]سورة األعراؾ:  {أُمَّ

 .(ٔ)"الرضى
واألول ، وهذا لول رديء ال ٌنبؽً أن ٌوصؾ موسى علٌه السبلم به لال ابن عطٌة:" 

 .(ٕ)"هو الصحٌح
وروى ابن جرٌر عن لتادة فً هذا لوال ؼرٌباا ، ال ٌصح إسناده إلى لال ابن كثٌر:" ثم

حكاٌة لتادة ، ولد َرّده ابن عطٌة وؼٌر واحد من العلماء ، وهو جدٌر بالرد ، وكؤنه تَلَمَّاه لتادة 
 .(ٖ)"عن بعض أهل الكتاب ، وفٌهم كذابون وَوّضاعون وأفاكون وزنادلة

والذي هو أولى بالصواب من المول فً ذلن، أن ٌكون سبب إلماء موسى  لال الطبري:" 
األلواح كان من أجل ؼضبه على لومه لعبادتهم العجل، ألن هللا جل ثناإه بذلن أخبر فً كتابه 

ولما رجع موسى إلى لومه ؼضبان أسفاا لال ببسما خلفتمونً من بعدي أعجلتم أمر ربكم }فمال: 
 .(ٗ)"{س أخٌه ٌجره إلٌهوألمى األلواح وأخذ برأ

 ، على ألوال:«األلواح»واختلفوا فً  
 .(٘)لاله مجاهد كانت من ُزمرد أخضر.أحدها: أنها 
 .(ٙ)وهذا لول سعٌد بن جبٌر كانت من ٌالوت.والثانً: أنها 
 .(2)لاله ابو العالٌة كانت من َبَرد.والثالث: أنها 
د. ولٌل : من :"لال ابن كثٌر  ٌالوت. ولٌل : من بََرد وفً  لٌل : كانت األلواح من ُزُمرُّ

ثم ظاهر السٌاق أنه إنما ألمى ، (1)«لٌس الخبر كالمعاٌنة:»هذا داللة على ما جاء فً الحدٌث 

 .(5)"األلواح ؼضباا على لومه ، وهذا لول جمهور العلماء سلفا وخلفا
ٌِْه{ ]األعراؾ : }َوأََخذَ ِبَرأِْس أَخِ لوله تعالى:  هُ إِلَ وأخذ بشعر رأس  ، أي:"[ٌِٓ٘ٔه ٌَُجرُّ

ا منه أنه لصَّر فً كفهم عن ذلن  .(ٓٔ)"أخٌه هارون ٌجره إلٌه ظنا
 فإن لٌل : فلم لصده بمثل هذا الهوان وال ذنب له ؟

 :(ٔٔ)فعن ذلن جوابان
الزمان بخبلؾ ما هو أحدهما : أن هذا الفعل مما لد ٌتؽٌر حكمه بالعادة فٌجوز أن ٌكون فً ذلن 

 علٌه اآلن من الهوان .
 .والثانً : أن ذلن منه كمبض الرجل منا اآلن على لحٌته وعضه على شفته

ٌَا  لال ابن كثٌر:"  خوفاا أن ٌكون لد لَصَّر فً نهٌهم ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } لَاَل 
َّبِ  ٌْتَُهْم َضلُّوا أاَل تَت ٌَْت أَْمِري. لَاَل ٌَا اْبَن أُمَّ ال تَؤُْخْذ بِِلْحٌَتًِ َوال َهاُروُن َما َمنَعََن إِْذ َرأَ عَِن أَفَعََص

ٌَْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل َولَْم تَْرلُْب لَْوِلً { ]طه :  ْلَت َب  .(ٔ)"[5ٗ - 5ٕبَِرأِْسً ِإنًِّ َخِشٌُت أَْن تَمُوَل َفرَّ

                                                             
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖٔ(:صٕٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .22ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٖٔ(:صٔٗٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٔ/ٖٔ(:ص1ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٔ/ٖٔ(:ص5ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
( من حدٌث ابن عباس لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لٌس الخبر كالمعاٌنة إن هللا 2ٕٔ/ٔرواه أحمد فً مسنده )(1)

، عز وجل ، أخبر موسى بما صنع لومه فً العجل ، فلم ٌلك األلواح ، فلما عاٌن ما صنعوا ألمى األلواح 
 فانكسرت".

 .22ٗ-2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٓٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٗٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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، فإن ذلن من فعل نبً هللا صلى هللا {وأخذ برأس أخٌه ٌجره إلٌه}لوله:  لال الطبري:" 
علٌه وسلم كان، لموجدته على أخٌه هارون فً تركه أتباعه، وإلامته مع بنً إسرابٌل فً 

ا عن لٌل موسى علٌه السبلم له:  َما َمنَعََن ِإْذ }الموضع الذي تركهم فٌه، كما لال جل ثناإه مخبرا
َّبِعَِنً أَفَعَصَ  ٌْتَُهْم َضلُّوا أاَل تَت َت أَْمِريَرأَ [ ، حٌن أخبره هارون بعذره 5ٖ، 5ٕ]سورة طه:  {ٌْ
ٌَْن َبنًِ }فمبل عذره، وذلن لٌله لموسى:  ْلَت بَ ال تَؤُْخْذ بِِلْحٌَِتً َوال بَِرأِْسً إِنًِّ َخِشٌُت أَْن تَمُوَل فَرَّ
تضعفونً وكادوا ٌا ابن أم إن الموم اس}[ ، ولال: 5ٗ]سورة طه: {إِْسَرابٌَِل َولَْم تَْرلُْب لَْوِلً

 .(ٕ){، اآلٌة"ٌمتلوننً فبل تشمت بً األعداء
لما انتهى موسى إلى لومه فرأى ما هم علٌه من عبادة العجل، ألمى  لال دمحم بن إسحاق:" 

َّبِعَنًِ }األلواح من ٌده، ثم أخذ برأس أخٌه ولحٌته، وٌمول:  ٌْتَُهْم َضلُّوا أاَل تَت َما َمنَعََن إِْذ َرأَ
ٌْتَ   .(ٖ)" [5ٖ، 5ٕ]سورة طه:  {أَْمِري أَفَعََص
ٌَا لَْوِم }أخذ موسى األلواح، ثم رجع موسى إلى لومه ؼضبان أسفاا، فمال:  لال السدي:" 

[ ، فؤلمى 12-1ٙ، إلى لوله: فََكذَِلَن أَْلمَى السَّاِمِريُّ ]سورة طه:  {أَلَْم ٌَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعداا َحَسناا
ٌَا اْبَن أُمَّ ال تَؤُْخْذ بِِلْحٌَتًِ َوال بَِرأِْسً}موسى األلواح، وأخذ برأس أخٌه ٌجره إلٌه ]سورة  {لَاَل 

 .(ٗ)"[5ٗطه: 
، [َٓ٘ٔكاُدوا ٌَْمتُلُوَننًِ{ ]األعراؾ : }لَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلمَْوَم اْستَْضعَفُوِنً وَ لوله تعالى: 
لال هارون مستعطفاا: ٌا ابن أمً: إن الموم استذلونً وعدُّونً ضعٌفاا ولاربوا أن  أي:"
 .(٘)"ٌمتلونً
هذا إلهنا وإله }ٌعنً بالموم، الذٌن عكفوا على عبادة العجل ولالوا: لال الطبري:" 
، {وكادوا ٌمتلوننً، }تركهم طاعته واتباع أمره ، وخالفوا هارون. وكان استضعافهم إٌاه:{موسى

 .(ٙ)"ٌمول: لاربوا ولم ٌفعلوا

 ، لوالن:[ٓ٘ٔ}لَاَل اْبَن أُمَّ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(2)أحدهما : أنه لال ذلن ألنه كان أخاه ألمه ، لاله الحسن
ا بالرحم  :(5)الشاعر ، كما لال(1)والثانً : أنه لال ذلن على عادة العرب استعطافا

ً َوٌَا شمٌَك نَْفِسً ٌْتَنًِ ألَْمٍر َشِدٌدٍ                    ٌَا اْبَن أُّمِ  أَْنَت َخلَّ
 .(ٓٔ)"استلطاؾ برحم األم إذ هو ألصك المرابات{، اْبَن أُمَ }ولوله:  لال ابن عطٌة:" 
وإنما لال:} اْبَن أُمَّ {؛ لتكون أرأؾ وأنجع عنده ، وإال فهو شمٌمه ألبٌه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)"وأمه

                                                                                                                                                                               
 .22ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٖٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٖٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٗٙ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٔٔ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 العٌنى وشواهد ،( شمك) واللسان 5ٖٔ: العرب أشعار جمهرة ،5 الٌزٌدي أمالًالشعر البً زبٌد، انظر:  (5)
 أخاه ٌرثى: وٌمال اللجبلج، أخته ابن ٌرثى مختارة، لصٌدة من. وؼٌرها ،ٕٕٕ: ٗ( : األدب خزانة هامش)

ًَ  ِشكَّ  َخْنَساء، اْبنَ  ٌَا: البٌت وٌروى اللجبلج، تَنِى لَْجبلُج، ٌَا نَْفِس ٌْ  رواٌة فهً الرواٌة، هذه وأما َشِدٌدِ  ِلَدْهرٍ  َخلَّ
ٌْتٍ  كُلَّ : فٌها ٌمول. النداء باب فً كتبهم فً جمٌعاا النحاة  َمْولُودِ  َوال َواِلدٍ  ِمنْ  جع...  أُو فبل اْؼتََفْرُت، لَدِ  َم
ٌْرَ  ِعٌدِ  بِؤَْعَلى فَاَرْلتُهُ  ٌَْومَ ...  َجنَاِحً َهدَّ  اللَّْجبلجَ  أَنَّ  َؼ  الصَّ
ٌْهِ  َضٍرٌحٍ  فًِ  َمْنُضودِ  وَجْنَدلٍ  تَُرابٍ  ِمنْ ...  ثَِمٌلٌ  ِعْبءٌ  َعَل
ٌْلِ  ٌَْدعُو انَ  َحرَّ ...  َصدٍ  ِعْندَ  الطَِّرٌكِ  ٌَِمٌنِ  َعنْ  ٌْرَ  بِاللَّ  َمعُودِ  َؼ
ٌْرَ  ٌَْستَِؽٌثُ  َصاِدٌاا  الَمْنُجودِ  عُْصرة َكانَ  َولَمَدْ ...  ُمؽَاثٍ  َؼ
 .األخ وهو ،(( شمٌك)) تصؽٌر(( شمٌك: ))ولوله

 .2٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
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بكسر  ،«لال ابن أم»:لرأ ابن عامر وحمزة والكسابى وعاصم فى رواٌة أبى بكر و 
 .(ٕ)وأما الهمزة فمضمومة ،المٌم فٌهما
ًَ اأْلَْعَداَء{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فبل تَسرَّ األعداء بما تفعل  أي:" ،[ٓ٘ٔ}فَبَل تُْشِمْت ِب
 .(ٖ)"بً

ًَ األْعَداءَ »وروي عن مجاهد أنه لرأ:   .(ٗ)«فَبل تَْشِمْت بِ
وال تجعلنً فً  ، أي:"[ٓ٘ٔ}َواَل تَْجعَْلنًِ َمَع اْلَمْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"ؼضبن مع الموم الذٌن خالفوا أمرن وعبدوا العجل
 .(ٙ)"أي : ال تَسُمنً َمَسالهم ، وال تخلطنً معهم كثٌر:" لال ابن 
ًَّ وعموبتن لً ولم أخالؾ أمرن، محلَّ  لال الطبري:"  ٌمول: ال تجعلنً فً موجدتن عل

من عصان فخالؾ أمرن، وعبد العجل بعدن، فظلم نفسه، وعبد ؼٌَر من له العبادة، ولم أشاٌعهم 
 .(2)"على شًء من ذلن

 .(1)"لال: أصحاب العجل {،تجعلنً مع الموم الظالمٌن وال}عن مجاهد: " 
 الفوابد:
الؽضب من طباع البشر فبل ٌبلم علٌه المرء ومهما بلػ من الكمال كاألنبٌاء، ولكن أهل  -ٔ

 الكمال ال ٌخرج بهم الؽضب إلى حد أن ٌمولوا أو ٌعملوا ما لٌس بخٌر وصبلح.
 مشروعٌة االعتذار ولبول العذر من أهل المروءات. -ٕ
 
 

 المرآن
اِحِمٌَن ) ({ ]األعراف : ٔ٘ٔ}لَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلً َوأِلَِخً َوأَْدِخْلنَا فًِ َرْحَمتَِن َوأَْنَت أَْرَحُم الر 

ٔ٘ٔ] 
 التفسٌر:

ط فٌما كان علٌه من أمر هللا: رّبِ اؼفر لً  لال موسى لما تبٌن له عذر أخٌه، وعلم أنه لم ٌُفَّرِ
بٌنه وبٌن بنً إسرابٌل، وأدخلنا فً رحمتن الواسعة، فإنن أرحم ؼضبً، واؼفر ألخً ما سبك 

 بنا من كل راحم.
: رّبِ اؼفر لً  ، أي:"[ٔ٘ٔ}لَاَل َرّبِ اْؼِفْر ِلً َوأِلَِخً{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"ؼضبً، واؼفر ألخً ما سبك بٌنه وبٌن بنً إسرابٌل
ٌمول تعالى ذكره: لال موسى، لما تبٌن له عذر أخٌه، وعلم أنه لم ٌفرط  لال الطبري:" 

رب اؼفر }فً الواجب الذي كان علٌه من أمر هللا، فً ارتكاب ما فعله الجهلة من عبدة العجل: 
ا من فعله بؤخٌه، وألخٌه من سالٍؾ سلؾ له بٌنه وبٌن هللا: تؽمد ذنوبنا بستر منن {لً ، مستؽفرا

 .(ٓٔ)"تسترها به
اؼفر لً ما كان من الؽضب الذي ألمٌت من أجله األلواح، وألخً  :أي لال المرطبً:" 

 .(ٔٔ)"اؼفر ألخً إن لصر :ألنه ظنه ممصرا فً اإلنكار علٌهم وإن لم ٌمع منه تمصٌر، أي
                                                                                                                                                                               

 .22ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/.ٖٔ(:صٗٗٔ٘ٔ ()ٕٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .22ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٔ/ٖٔ(:ص٘ٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .15ٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)



ٔٔ 
 

رب اؼفر لً } :لما اعتذر إلٌه أخوه وذكر له شماتة األعداء لال لال الزمخشري:" 
ر ألهل الشماتة رضاه عنه فبل تتم لهم شماتتهم، واستؽفر لنفسه مما لٌرضى أخاه وٌظه {،وألخً

 .(ٔ)"فرط منه إلى أخٌه، وألخٌه أن عسى فرط فً حسن الخبلفة
استؽفر موسى من فعله مع أخٌه ومن عجلته فً إلماء األلواح واستؽفر  لال ابن عطٌة:" 

ألخٌه من فعله فً الصبر لبنً إسرابٌل، وٌمكن بؤن االستؽفار كان لؽٌر هذا مما ال نعلمه وهللا 
 .(ٕ)"أعلم

طلب المؽفرة له أوال، وألخٌه ثانٌا لٌزٌل عن أخٌه ما خافه من الشماتة،  لال الشوكانً:" 
م مما فعله بؤخٌه، وأظهر أنه ال وجه له، وطلب المؽفرة من هللا مما فرط منه فً فكؤنه تذم

جانبه، ثم طلب المؽفرة ألخٌه إن كان لد ولع منه تمصٌر فٌما ٌجب علٌهم من اإلنكار علٌهم 
 .(ٖ)"وتؽٌٌر ما ولع منهم

ذره لال: ثم إنه عذر أخاه بع {،لال رب اؼفر لً وألخً}ٌعنً لوله: "عن ابن عباس:  
 .(ٗ)"واستؽفر له
عبد كلهم العجل ؼٌر هارون، إذ لو كان ثم مإمن ؼٌر موسى وهارون لما "لال الحسن:  

 .(٘)"التصر على لوله: رب اؼفر لً وألخً، ولدعا لذلن المإمن أٌضا
وأدخلنا فً رحمتن  ، أي:"[ٔ٘ٔ}َوأَْدِخْلنَا فًِ َرْحَمِتَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الواسعة
 .(2)"وارحمنا برحمتن الواسعة عبادن المإمنٌن لال الطبري:ٌمول:" 
اِحِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فإنن أرحم بنا من كل  ، أي:"[ٔ٘ٔ}َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ
 .(1)"راحم
 .(5)"فإنن أنت أرحم بعبادن من كل من رحم شٌباا لال الطبري:أي:" 

 الفوابد:
، وذلن (ٓٔ)المتل على نفسه عند تؽٌٌر المنكر أن ٌسكتلمن خشً "دلت اآلٌة على أن  -ٔ

}لَاَل ٌَا َهاُروُن َما َمنَعََن إِْذ  ، لال تعالى:هارون إنما ألام خوفا على نفسه من المتلألن 
ٌْتَُهْم َضلُّوا{ ]طه :   .[5َٕرأَ

الؽضب ال ٌؽٌر األحكام، كما زعمه بعض الناس؛ فإن موسى لم  ودلت اآلٌة أٌضا "أن -ٕ
ضبه شٌبا من أفعاله؛ بل اطردت على مجراها، من إلماء لوح، وعتاب أخ، ٌؽٌر ؼ
 .(ٔٔ)"وصن ملن

 
 المرآن

ِزي اْلُمْفتَِرٌَن }إِن  ال ِذٌَن ات َخذُوا اْلِعْجَل َسٌَنَالُُهْم َغَضٌب ِمْن َربِِّهْم َوِذل ةٌ فًِ اْلَحٌَاِة الدُّْنٌَا َوَكذَِلَن نَجْ 
 [ٕ٘ٔ({ ]األعراف : ٕ٘ٔ)

 التفسٌر:

                                                             
 .ٕٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٕٗ/ٕفتح المدٌر: (ٖ)
 .2ٓ٘ٔ/٘(:ص5ٕٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .15ٕ/2حكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (٘)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٖٙ/ٕأحكام المرآن النب العربً: (ٔٔ)



ٕٔ 
 

ا سٌنالهم ؼضب شدٌد ِمن ربهم وهوان فً الحٌاة الدنٌا؛ بسبب كفرهم  إن الذٌن اتخذوا العجل إلها
 .بربهم، وكما فعلنا بهإالء نفعل بالمفترٌن المبتدعٌن فً دٌن هللا

ْنٌَا{  }إِنَّ الَِّذٌَن اتََّخذُوا اْلِعْجَل َسٌَنَالُُهْم َؼَضٌب ِمْن َربِِّهْم َوِذلَّةٌ لوله تعالى:  فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ
ا سٌنالهم ؼضب شدٌد ِمن ربهم وهوان فً  ، أي:"[ٕ٘ٔ]األعراؾ :  إن الذٌن اتخذوا العجل إلها
 .(ٔ)"الحٌاة الدنٌا
ا {إن الذٌن اتخذوا العجل}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:"  سٌنالهم ؼضب من ، }إلها
فً } ،إٌاهم على كفرهم بربهم الهوان، لعموبة هللا، وهً {وذلة، }، بتعجٌل هللا لهم ذلن {ربهم

 .(ٕ)"، فً عاجل الدنٌا لبل آجل اآلخرة{الحٌاة الدنٌا
 .(ٖ)"اسم عجل بنً إسرابٌل الذي عبدوه ٌهبوث روي عن الحسن:"

اآلٌة،  {سٌنالهم ؼضب من ربهم وذلة فً الحٌاة الدنٌا}تبل أبو لبلبة: "عن أٌوب لال:  
 .(ٗ)"لال: فهو جزاء كل مفتٍر ٌكون إلى ٌوم المٌامة: أن ٌذله هللا عز وجل

هذا لمن مات ممن اتخذ العجل لبل أن ٌرجع موسى علٌه السبلم،  ولال ابن جرٌج:" 
ا  .(٘)"ومن فّر منهم حٌن أمرهم موسى أن ٌمتل بعضهم بعضا

له وجه، فإن ظاهر كتاب هللا،  وهذا الذي لاله ابن جرٌج، وإن كان لوال لال الطبري:" 
مع تؤوٌل أكثر أهل التؤوٌل، بخبلفه. وذلن أن هللا عم بالخبر عمن اتخذ العجل أنه سٌنالهم 
ؼضب من ربهم وذلة فً الحٌاة الدنٌا، وتظاهرت األخبار عن أهل التؤوٌل من الصحابة 

على عبدة العجل من فعلهم والتابعٌن بؤن هللا إذ رجع إلى بنً إسرابٌل موسى علٌه السبلم، تاَب 
َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلَمْوِمِه ٌَا لَْوِم إِنَّكُْم }بما أخبر به عن لٌل موسى علٌه السبلم فً كتابه، وذلن لوله: 
، ففعلوا ما [ ٗ٘]سورة البمرة:  {َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُْم بِاتَِّخاِذكُُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى َباِربِكُْم فَاْلتُلُوا أَْنفَُسكُمْ 

أمرهم به نبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص. فكان أمُر هللا إٌاهم بما أمرهم به من لتل بعضهم أنفُس بعض، عن ؼضب 

ا هواناا لهم وذلة أذلهم هللا بها فً الحٌاة الدنٌا،  منه علٌهم بعبادتهم العجل. فكان لتل بعضهم بعضا
ا جاء الكتاب بعمومه، فً خاّصٍ مما عمه وتوبة منهم إلى هللا لبلها. ولٌس ألحد أن ٌجعل خبرا 

ا جاء بوجوب نمل ظاهر لوله:  إن }الظاهر، بؽٌر برهان من حجة خبر أو عمل. وال نعلم خبرا
، إلى باطن خاّص وال من العمل علٌه دلٌل، فٌجب {الذٌن اتخذوا العجل سٌنالهم ؼضب من ربهم

 .(ٙ)"إحالة ظاهره إلى باطنه
بن عُبَاد، وجارٌة بن لدامة، دخبل على علً بن أبً طالب  أن لٌس"عن ثابت، وحمٌد: و

رضً هللا عنه، فماال أرأٌت هذا األمر الذي أنت فٌه وتدعو إلٌه، أعهٌد عهده إلٌن رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، أم رأٌي رأٌته؟ لال: ما لكما ولهذا؟ أعرضا عن هذا! فماال وهللا ال نعرُض عنه حتى تخبرنا! 

ًّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال كتاباا فً لراب سٌفً هذا! فاستلَّه، فؤخرج الكتاب من لراب فمال: ما  عهد إل
ًّ إال له حرم، وأنًّ حرمت المدٌنة»سٌفه، وإذا فٌه:  كما حّرم إبراهٌم علٌه السبلم  إنه لم ٌكن نب

لٌه لعنة هللا والمبلبكة والناس مكة، ال ٌحمل فٌها السبلُح لمتال. من أحدث حدثاا أو آوى ُمحِدثاا فع
فلما خرجا لال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا الكتاب؟ «. أجمعٌن، ال ٌمبل منه صرؾ وال َعْدل
، {إن الذٌن اتخذوا العجل سٌنالهم ؼضب من ربهم} :فرجعا وتركاه ولاال إنا سمعنا هللا ٌمول

 .(2)"ذلة اآلٌة، وإن الموم لد افتروا فرٌة، وال أدري إال سٌنزل بهم

                                                             
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔ٘ٔ/٘(:ص5ٖٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٖٔ(:ص1ٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٖٔ(:ص2ٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖٔ(:صٓ٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
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كما جازٌنا هإالء  ، أي:"[ٕ٘ٔ}َوَكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْفتَِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"بإِحبلل الؽضب واإِلذالل كذلن نجزي كل من افترى الكذب على هللا

لكل من افترى بدعة ، فإن ذُلَّ البدعة ومخالفة الرسالة  متصلة من  نابلة لال ابن كثٌر:" 
كتفٌه، كما لال الحسن البصري : إن ذل البدعة على أكتافهم ، وإن َهْملََجت بهم  للبه على

 .(ٕ)"البؽبلت ، وطمطمت بهم البراذٌن
ا، من إحبلل الؽضب بهم،  لال الطبري:"  وكما َجزٌت هإالء الذٌن اتخذوا العجل إلها

مانهم باهلل، كذلن نجزي كل واإلذالل فً الحٌاة الدنٌا على كفرهم ربّهم، وِردَّتهم عن دٌنهم بعد إٌ
من افترى على هللا، فكذب علٌه، وألر بؤلوهٌة ؼٌره، وعبد شٌباا سواه من األوثان، بعد إلراره 

 .(ٖ)"بوحدانٌة هللا، وبعد إٌمانه به وبؤنبٌابه ورسله ولٌَِل ذلن، إذا لم ٌتب من كفره لبل لتله
ونحو هذا:  {،المفترٌنوكذلن نجزي }كل شًء فً المرآن "الفضٌل بن عٌاض: لال  

 .(ٗ)"ٌمول: كما أهلن الذٌن من لبل فكذلن ٌفعل بالمفترٌن ونحو هذا
 .(٘)"لال: كل صاحب بدعة ذلٌلٌ  {،وكذلن نجزي المفترٌن}عن ابن عٌٌنة: فً لوله: "

 الفوابد:
 

 المرآن
({ ٖ٘ٔإِن  َرب َن ِمْن بَْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحٌٌم )}َوال ِذٌَن َعِملُوا الس ٌِّئَاِت ثُم  تَابُوا ِمْن بَْعِدَها َوآَمنُوا 

 [ٖ٘ٔ]األعراف : 
 التفسٌر:

والذٌن عملوا السٌبات من الكفر والمعاصً، ثم رجعوا ِمن بعد فعلها إلى اإلٌمان والعمل 
الصالح، إن ربن من بعد التوبة النصوح لؽفور ألعمالهم ؼٌر فاضحهم بها، رحٌم بهم وبكل َمن 

 من التاببٌن.كان مثلهم 
 ، أي:"[ٖ٘ٔ}َوالَِّذٌَن َعِملُوا السٌَِّّبَاِت ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِدَها َوآَمنُوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

والذٌن عملوا السٌبات من الكفر والمعاصً، ثم رجعوا ِمن بعد فعلها إلى اإلٌمان والعمل 
 .(ٙ)"الصالح
وهذا خبر من هللا تعالى ذكره أنه لابٌل من كل تابب إلٌه من ذنب أتاه،  لال الطبري:" 

ا كانت أو ؼٌر كفر، كما لبل من َعبَدة العجل توبتهم بعد  صؽٌرةا كانت معصٌته أو كبٌرةا، كفرا
كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دٌنهم. ٌمول جل ثناإه: والذٌن عملوا األعمال السٌبة، 

طلب رضى هللا بإنابتهم إلى ما ٌحب مما ٌكره، وإلى ما ٌرضى مما ٌسخط، من  ثم رجعوا إلى
بعد سٌا أعمالهم، وصدَّلوا بؤن هللا لابل توبة المذنبٌن، وتابٌب على المنٌبٌن، بإخبلص للوبهم 

 .(2)"وٌمٌن منهم بذلن
إن ربن من بعد  ، أي:"[ٖ٘ٔ}إِنَّ َربََّن ِمْن بَْعِدَها لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

التوبة النصوح لؽفور ألعمالهم ؼٌر فاضحهم بها، رحٌم بهم وبكل َمن كان مثلهم من 
 .(1)"التاببٌن
، بهم، {رحٌم} ،ٌمول: لساتر علٌهم أعمالهم السٌبة، وؼٌر فاضحهم بها لال الطبري:" 

 .(ٔ)"وبكل من كان مثلهم من التاببٌن

                                                             
 .ٓٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .21ٗٗ-22ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 (.5ٓٓ5أخرجه ابن ألبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٖٔ(:صٔ٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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رحٌم بهم بعد ، }رحٌم{:"(ٕ)"لما كان منهم فً الشرن {،لؽفور} لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٖ)"التوبة
الذنوب  :ٌعنً {،لؽفور} أخرج ابن ابً حاتم من طرٌك ٌزٌد بن زرٌع، لال لتادة:" 

 .(٘)"لال: بعباده {،رحٌم}، "(ٗ)"-شن ٌزٌد- .الكثٌرة، أو الكبٌرة
 ،أنه سبل عن ذلن ٌعنً الرجل ٌزنً بالمرأة ثم ٌتزوجها :"عن عبد هللا بن مسعودروي  

والذٌن عملوا السٌبات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربن من بعدها لؽفور }فتبل هذه اآلٌة: 
 .(ٙ)"فتبلها عبد هللا عشر مرات فلم ٌؤمرهم ولم ٌنههم عنها {،رحٌم
 الفوابد:
 هللا وصفاته.مشروعٌة التوسل بؤسماء من فوابد اآلٌة اكرٌمة:  -ٔ
 كل وعٌد هلل تعالى توعد به عبدا من عباده ممٌد بعدم توبة المتوعد.ومنها: أن  -ٕ
 كل رحمة وهدى ونور فً كتاب هللا ال ٌنتفع به إال أهل اإلٌمان والتموى.ومنها: - -ٖ
؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومنها:  -ٗ

 .وفعل
هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً  :«الؽفور»فـ 
 .(2)الكثرة
 .(1) ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء :أي:«الرحٌم»و  
 

 المرآن
ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلغََضُب أََخذَ اأْلَْلَواَح َوِفً نُْسَختَِها هًُدى َوَرْحَمةٌ ِلل ِذٌَن هُْم ِلَربِِّهْم  }َولَم 

 [ٗ٘ٔ({ ]األعراف : ٌَْٗ٘ٔرَهبُوَن )

 التفسٌر:
ولما سكن عن موسى ؼضبه أخذ األلواح بعد أن ألماها على األرض، وفٌها بٌان للحك ورحمة 

 للذٌن ٌخافون هللا، وٌخشون عمابه.
ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلؽََضُب أََخذَ اأْلَْلَواَح{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ولما  ، أي:"[ٗ٘ٔ}َولَمَّ

 .(5)"سكن عن موسى ؼضبه أخذ األلواح بعد أن ألماها على األرض
بعد ما ألماها، ولد ذهب منها ما  األلواح أخذ، ولما كّؾ عنه وسكن لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"ذهب

} أََخذَ األلَْواَح { أي : التً كان ألماها من ، أي : سكن ؼضبه على لومه لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)"العجل ، ؼٌرةا هلل وؼضباا له شدة الؽضب على عبادتهم

 .(ٕٔ)"أخذ األلواح التً ألماها وذهب منها ستة أسباعها لال الثعلبً:" 
لال: فلما ذهب عن موسى الؽضب  {،ولما سكت عن موسى الؽضب"} :عن ابن عباس 

 .(ٔ){"أخذ األلواح وفً نسختها هدى ورحمة للذٌن هم لربهم ٌرهبون}فذلن لول هللا: 

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕ٘ٔ/٘(:ص5ٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕ٘ٔ/٘(:ص5ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕ٘ٔ/٘(:ص5ٕٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕ٘ٔ/٘(:ص5ٓٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕ٘ٔ/٘(:ص5ٓٔٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (2)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (1)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 . ]بتصرؾ[.1ٖٔ-2ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .21ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .12ٕ/ٗبٌان:الكشؾ وال (ٕٔ)
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، "ساكت"، لكفه عنه :عن شًء: ساكت عنه، وإنما لٌل للساكت عن الكبلم كل كاؾٍّ و 
ٌمال: سكت عنه الحزن، وكلُّ شًء، فٌما زعم، ومنه لول  :ولد ذكر عن ٌونس الجرمً أنه لال

 :(ٕ)أبً النجم
ِت األْفعَى ِبؤَْن تَِسٌَحا  َوَسَكَت الُمكَّاُء أَْن ٌَِصٌَحا        َوَهمَّ

(ٖ). 
، [ٗ٘ٔ}َوفًِ نُْسَختَِها هُداى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذٌَن هُْم ِلَربِِّهْم ٌَْرَهبُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وفٌها بٌان للحك ورحمة للذٌن ٌخافون هللا، وٌخشون عمابه أي:"

ورحمة للذٌن ، }بٌان للحك {هدى، }ٌمول: وفٌما نسخ فٌها، أي كتب فٌها  لال الطبري:" 
 .(٘)"ٌمول: للذٌن ٌخافون هللا وٌخشون عمابَه على معاصٌه، {هم لربهم ٌرهبون

لال: ٌخافون  {،للذٌن هم لربهم ٌرهبونعن عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم: لوله :"} 
 .(ٙ)"وٌتمون
 .(2)"فٌدع الذنب ،فٌذكر ممام ربه ،لال مجاهد وإبراهٌم: هو " الرجل ٌرٌد أن ٌذنبو 
زبرجد فٌها تبٌان لكل  أعطى هللا موسى التوراة فً سبعة ألواح من لال ابن عباس:" 

شًء وموعظة التوراة مكتوبة، فلما جاء بها فرأى بنً إسرابٌل عكفوا على العجل، رمى 
التوراة من ٌده فتحطمت، وألبل على هارون فؤخذ برأسه فرفع هللا منها ستة أسباع وبمً سبع 

أخذ األلواح وفً نسختها هدى ورحمة للذٌن هم }هللا:  فذلن لول ،فلما ذهب عن موسى الؽضب
 .(1)"لال: فٌما بمً منها {،لربهم ٌرهبون
ٌمول كثٌر من المفسرٌن : إنها لما ألماها تكسرت ، ثم جمعها بعد ذلن ؛  لال ابن كثٌر:" 

ولهذا لال بعض السلؾ : فوجد فٌها هدى ورحمة. وأما التفصٌل فذهب ، وزعموا أن رضاضها 
لم ٌزل موجودا فً خزابن الملون لبنً إسرابٌل إلى الدولة اإلسبلمٌة ، وهللا أعلم بصحة هذا. 

ى أنها تكسرت حٌن ألماها ، وهً من جوهر الجنة فمد أخبر هللا تعالى أنه وأما الدلٌل الماطع عل

} ِللَِّذٌَن هُْم ِلَربِِّهْم ٌَْرَهبُوَن { ضمن الرهبة معنى  لما أخذها بعد ما ألماها وجد فٌها هدى ورحمة.
 .(5)"الخضوع ؛ ولهذا عدَّاها بالبلم

 الفوابد:
هُداى َوَرْحَمةٌ  ، لال تعالى:}للذٌن ٌرهبون هللا الهدى والرحمةمن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٔ

ٌَْرَهبُوَن{  .لِّلَِّذٌَن هُْم ِلَربِِّهْم 
رحمة للخلك من ظلم أنفسهم وظلم بعضهم لبعض، سواء  دٌن هللا سبحانه وتعالىأن  -ٕ

أكان هذا الظلم بانتهان الحموق، أم باالستبداد بالخٌرات، أم بإضبلل األكابر لؤلصاؼر، 
عن الرحمة التً ضمنها التوراة التً أنزلها على  فً هذه اآلٌة-تعالى  - كما أخبر

 .موسى علٌه السبلم
 

 المرآن
ْجفَةُ لَاَل َرّبِ لَْو ِشئَْت أَْهلَكْ  ا أََخذَتُْهُم الر  تَُهْم ِمْن }َواْختَاَر ُموَسى لَْوَمهُ َسْبِعٌَن َرُجاًل ِلِمٌمَاتِنَا فَلَم 

ًَ إِال  فِتْنَتَُن تُِضلُّ بَِها َمْن تََشاُء َوتَْهِدي َمْن تََشاُء لَْبُل َوإٌِ اَي  أَتُْهِلكُنَا بَِما فََعَل السُّفََهاُء ِمن ا ِإْن ِه
ٌُْر اْلغَافِِرٌَن )  [٘٘ٔ({ ]األعراف : ٘٘ٔأَْنَت َوِلٌُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخ

                                                                                                                                                                               
 .2ٕ٘ٔ/٘(:ص5ٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 . ولم أجده.12ٕ/ٗ، والثعلبً فً الكشؾ والبٌان:1ٖٔ/ٖٔالشعر من شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص5ٓٔ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .55ٔ/ٕ(:ص2ٕ٘، وأخرجه البٌهمً فً "شعب اإلٌمان)2ٙ(:صٖ٘، فً "التوبة")رواه ابن أبً الدنٌا (2)
 .2ٖ٘ٔ-2ٕ٘ٔ/٘(:ص5ٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .21ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 التفسٌر:
للولت « سٌناء»عٌن رجبل ِمن خٌارهم، وخرج بهم إلى طور واختار موسى من لومه سب

واألجل الذي واعده هللا أن ٌلماه فٌه بهم للتوبة مما كان من سفهاء بنً إسرابٌل من عبادة العجل، 
حتى نرى هللا جهرة فإنن لد كلَّمته فؤِرنَاهُ،  -ٌا موسى-فلما أتوا ذلن المكان لالوا: لن نإمن لن 

شدٌدة فماتوا، فمام موسى ٌتضرع إلى هللا وٌمول: رب ماذا ألول لبنً إسرابٌل فؤخذتهم الزلزلة ال
إذا أتٌتُهم، ولد أهلكَت خٌارهم؟ لو شبت أهلكتهم جمٌعاا من لبل هذا الحال وأنا معهم، فإن ذلن 
، أتهلكنا بما فعله سفهاء األحبلم منا؟ ما هذه الفعلة التً فعلها لومً من عبادتهم  ًَّ أخؾ عل

إال ابتبلٌء واختباٌر، تضلُّ بها َمن تشاء ِمن خلمن، وتهدي بها من تشاء هداٌته، أنت ولٌُّنا العجل 
 وناصرنا، فاؼفر ذنوبنا، وارحمنا برحمتن، وأنت خٌر َمن صفح عن ُجْرم، وستر عن ذنب.

 ، أي:"[٘٘ٔ}َواْختَاَر ُموَسى لَْوَمهُ َسْبِعٌَن َرُجبلا ِلِمٌمَاتَِنا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
للولت « سٌناء»واختار موسى من لومه سبعٌن رجبل ِمن خٌارهم، وخرج بهم إلى طور 

واألجل الذي واعده هللا أن ٌلماه فٌه بهم للتوبة مما كان من سفهاء بنً إسرابٌل من عبادة 
 .(ٔ)"العجل
ٌمول تعالى ذكره: واختار موسى من لومه سبعٌن رجبل للولت واألجل  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"الذي وعده هللا أن ٌلماه فٌه بهم، للتوبة مما كان من فعل سفهابهم فً أمر العجل
، لال: لموعدهم الذي {واختار موسى لومه سبعٌن رجبل لمٌماتنا}عن مٌمون: " 
 .(ٖ)"وعدهم
 .(ٗ)"، لال: اختارهم لتمام الوعد{سبعٌن رجبل لمٌماتنا}ن مجاهد: "ع
إن هللا أمر موسى علٌه السبلم أن ٌؤتٌه فً ناٍس من بنً إسرابٌل،  لال السدي:" 

ٌعتذرون إلٌه من عبادة العجل، ووعدهم موعداا، فاختار موسى لومه سبعٌن رجبل على عٌنه، ثم 

حتى نرى هللا جهرة، فإنن  ذهب بهم لٌعتذروا. فلما أتوا ذلن المكان لالوا: لن نإمن لن ٌا موسى
لد كلمته، فؤرناه! فؤخذتهم الصاعمة فماتوا، فمام موسى ٌبكً وٌدعو هللا وٌمول: َرّبِ ماذا ألول 

 .(٘)"لبنً إسرابٌل إذا أتٌتهم ولد أهلكت خٌارهم، لو شبَت أهلكتهم من لبل وإٌّاي!
فالخٌَر، ولال: اختار موسى من بنً إسرابٌل سبعٌن رجبل الخٌِّر  لال ابن إسحاق:" 

انطلموا إلى هللا فتوبوا إلٌه مما صنعتم، واسؤلوه التوبة على من تركتم وراءكم من لومكم، 
ٌْناء، لمٌمات ولَّته له ربه. وكان ال  روا ثٌابكم! فخرج بهم إلى طور س صوموا وتََطهَّروا، وطّهِ

حٌن صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا معه  -فٌما ذكر لً-ٌؤتٌه إال بإذن منه وعلم. فمال السبعون 
للماء ربِّه، لموسى: اطلب لنا نسمع كبلم ربِّنا! فمال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل، ولع علٌه 
عموُد الؽمام، حتى تؽشى الجبَل كله. ودنا موسى فدخل فٌه، ولال للموم: ادنوا! وكان موسى إذا 

ٌع أحد من بنً آدم أن ٌنظر إلٌه! فضرب دونه كلمه هللا ولَع على جبهته نورساطع، ال ٌستط
بالحجاب. ودنا الموم، حتى إذا دخلوا فً الؽمام ولَعوا سجوداا، فسمعوه وهو ٌكلِّم موسى، ٌؤمره 
وٌنهاه: افعل، وال تفعل! فلما فرغ هللا من أمره، انكشؾ عن موسى الؽمام. ألبل إلٌهم، فمالوا 

فَاْفتُِلتَْت أرواحهم،   -وهً الصاعمة -فؤخذتهم الرجفة لموسى: لن نإمن لن حتى نرى هللا جهرة!
فماتوا جمٌعاا، ولام موسى علٌه السبلم ٌناشد ربّه وٌدعوه وٌرؼب إلٌه، وٌمول: رب لو شبت 

 .(ٙ)"أهلكتهم من لبُل وإٌاي! لد سفهوا! أفتهلن َمْن ورابً من بنً إسرابٌل؟

                                                             
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٖٔ(:ص٘٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٗٔ/ٖٔ(:صٙ٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٓٗٔ/ٖٔ(:صٕ٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٖٔ(:صٖ٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
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ْجفَةُ لوله تعالى:  ا أََخذَتُْهُم الرَّ فلما رجؾ بهم الجبل  ، أي:"[٘٘ٔ{ ]األعراؾ : }فَلَمَّ
 .(ٔ)"وصعموا
 .(ٕ)"ُرجؾ بهم لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)"ماتوا ثم أحٌاهم لال مجاهد:" 
ْجفَةُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً   ا أََخذَتُْهُم الرَّ  ، ثبلثة ألوال:[٘٘ٔ}فَلَمَّ

 .(ٗ)أحدها : أنها الزلزلة ، لاله الكلبً
 الموت . لال مجاهد : ماتوا ثم أحٌاهم .والثانً : أنه 

 والثالث : أنها نار أحرلتهم فظن موسى أنهم لد هلكوا ولم ٌهلكوا ، لاله الفراء .
ٌَّاَي{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لال  ، أي:"[٘٘ٔ}لَاَل َرّبِ َلْو ِشبَْت أَْهلَْكتَُهْم ِمْن لَْبُل َوإِ

 ا: لو شبت ٌا رّبِ أن تهلكنا لبل ذلن لفعلَت فإِنَّ موسى على وجه التضرع واإِلستسبلم ألمر هللا
 .(٘)"عبٌدن وتحت لهرن وأنت تفعل ما تشاء

 : أربعة ألوالوفً سبب أخذها لهم 
أحدهما : ألنهم سؤلوا الرإٌة ، لاله ابن إِسحاق
(ٙ) . 

. وهذا لولعلً بن أبً أخذتهم الرجفة من أجل َدْعواهم على موسى لتَل هارونوالثانً :
 .(2)طالب

اللهم أعِطنا ما لم تعط أحداا بعدنا! فكره هللا ذلن من دعابهم، : فٌما َدَعُوا هللا لالواوالثالث: ألنهم 
 .(1)وهذا لول ابن عباس فؤخذتهم الرجفة.

، ودمحم (ٓٔ)، وابن جرٌج(5)أٌضاابن عباس . وهذا لول ألنهم لم ٌنهوا عن عبادة العجلوالرابع: 
 .(ٔٔ)بن كعب المرظً

فََهاُء ِمنَّا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أتهلكنا وسابر بنً  ، أي:"[٘٘ٔ}أَتُْهِلكُنَا بَِما فَعََل السُّ

 .(ٕٔ)"[ ؟ٖ٘ٔإسرابٌل بما فعل هإالء السفهاء السبعون فً لولهم: }أَِرَنا هللا َجْهَرةا{ ]النساء: 
فََهاُء لوله تعالى:وفً    ، ثبلثة ألوال:[ِ٘٘ٔمنَّا{ ]األعراؾ : }أَتُْهِلُكنَا بَِما فَعََل السُّ
أتهلن هإالء الذٌن أهلكتهم بما فعل السفهاء منا، أي: بعبادة من عبد العجل؟ لالوا: وكان  أحدها:

هللا إنما أهلكهم ألنهم كانوا ممن ٌَعبد العجل. ولال موسى ما لال، وال علم عنده بما كان منهم من 
 .(ٖٔ). وهذا معنى لول السديذلن

إن إهبلكن هإالء الذٌن أهلكتهم، هبلن لمن وراءهم من بنً إسرابٌل، إذا والثانً: معناه: 
، على هذا المول، كانوا المهلَكٌن الذٌن سؤلوا موسى أن {السفهاء}و ،انصرفت إلٌهم ولٌسوا معً

 .(ٗٔ)وهذا معنى لول ابن إسحاق ٌُِرٌهم ربَّهم.
وهذا لول  د تََرن عبادتن، وال استبدل بن ؼٌرن؟أتإاخذنا ولٌس منا رجٌل واحوالثالث:معناه: 

 .(ٔ)ابن زٌد

                                                             
 .ٔٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٖٔ(:ص2ٙٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٗٔ/ٖٔ(:ص٘ٙٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٖٔ(:ص2٘ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٔٗٔ/ٖٔ(:صٗ٘ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٖٔ(:صٖٙٔ٘ٔ(، و)ٓٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٗٗٔ/ٖٔ(:صٔٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٗٗٔ/ٖٔ(:صٕٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٔٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٖٔ(:ص1ٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٖٔ(:ص5ٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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أتهلكنا بما فعل }ن موسى إنما حزن على هبلن السبعٌن بموله: أ" -وهللا أعلم-والصواب 
عبدةَ العجل. وذلن أنه محاٌل أن ٌكون موسى صلى هللا  {السفهاءـ}، وأنّه إنما عنى ب{السفهاء منا

علٌه وسلم كان تخٌَّر من لومه لمسؤلة ربِّه ما أراه أن ٌسؤَل لهم إال األفضل فاألفضل منهم، 
ا  .(ٕ)"ومحاٌل أن ٌكون األفضل كان عنده َمْن أشرن فً عبادة العجل واتخذَه دون هللا إلها

ًَ إِالَّ فِتْ لوله تعالى: ما هذه الفتنة التً حدثت لهم إال محنتن  ، أي:"[٘٘ٔنَتَُن{ ]األعراؾ : }إِْن ِه
 .(ٖ)"وابتبلإن تمتحن بها عبادن

ما هذه الفعلة التً فعلَها لومً، من عبادتهم ما عبَُدوا دونن، إال  لال الطبري: ٌمول:" 
ٌمول: ابتلٌتهم بها، لٌتبٌن الذي ٌضلَّ  ،، االبتبلء واالختبار «الفتنة»ـوٌعنً ب ،فتنة منن أَصابتهم

عن الحك بعبادته إٌاه، والذي ٌهتدي بترن عبادته. وأضاؾ إضبللهم وهداٌتهم إلى هللا، إذ كان 
 .(ٗ)"ما كان منهم من ذلن عن سبٍب منه جل ثناإه

 .(٘)"إن هو إال عذابن تصٌُب به من تشاء، وتصرفه عمن تشاء لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"لال: بلٌّتن {،إن هً إال فتنتن"}ة: عن أبً العالٌ 
 .(2)"، أنت فتنتهم{إن هً إال فتنتن}ابن زٌد لوله: "عن  
تضل بهذه  ، أي:"[٘٘ٔ}تُِضلُّ بَِها َمْن تََشاُء َوتَْهِدي َمْن تََشاُء{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"المحمة من تشاء إضبلله وتهدي من تشاء هداٌته
أنت ٌا رب متولً  ، أي:"[َ٘٘ٔوِلٌَُّنا فَاْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمَنا{ ]األعراؾ :  }أَْنتَ لوله تعالى: 

أمورنا وناصرنا وحافظنا فاؼفر لنا ما لارفناه من المعاصً وارحمنا برحمتن الواسعة 
 .(5)"الشاملة
تعطؾ ، وفاستر علٌنا ذنوَبنا بتركن عمابَنا علٌها، ٌمول: أنت ناصرنا لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"برحمتنعلٌنا 

الَؽْفر هو : الستر ، وترن المإاخذة بالذنب ، والرحمة إذا لرنت مع  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)"الؽفر ، ٌراد بها أال ٌولعه فً مثله فً المستمبل

ٌُْر اْلؽَافِِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وأنت خٌر َمن صفح عن  ، أي:"[٘٘ٔ}َوأَْنَت َخ
 .(ٕٔ)"ُجْرم، وستر عن ذنب

 .(ٖٔ)"ٌمول: خٌر من َصفَح عن ُجرم، وَستر على ذنب لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)"أي : ال ٌؽفر الذنوب إال أنت لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
وجوب التوبة من كل ذنب، ومشروعٌة صبلة ركعتٌن وسإال هللا تعالى عمبها أن ٌمبل  -ٔ

 توبة التابب وٌؽفر ذنبه.
 المذموم، وصاحبه لد ٌوصؾ بؤنه سمٌه.كل سلون ٌنافً الشرع فهو من السفه  -ٕ

                                                                                                                                                                               
 .ٓ٘ٔ/ٖٔ(:ص2ٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٖٔ(:ص2ٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٔ٘ٔ/ٖٔ(:ص2ٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔ(:ص2٘ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٔٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 المرآن

ٌَْن لَاَل َعذَاِبً أُِصٌُب بِِه َمْن أَشَ  ْنٌَا َحَسنَةً َوفًِ اآْلِخَرِة إِن ا هُْدَنا إِلَ اُء }َواْكتُْب لَنَا فًِ َهِذِه الدُّ
ٍء فََسؤَْكتُبَُها ِلل ِذٌَن ٌَت مُوَن َوٌُْإتُونَ  ًْ َكاةَ َوال ِذٌَن هُْم بِآٌَاتِنَا ٌُْإِمنُوَن  َوَرْحَمِتً َوِسعَْت كُل  َش الز 

 [ٙ٘ٔ({ ]األعراف : ٙ٘ٔ)
 التفسٌر:

واجعلنا ممن كتبَت له الصالحات من األعمال فً الدنٌا وفً اآلخرة، إنا رجعنا تاببٌن إلٌن، لال 
ن هللا تعالى لموسى: عذابً أصٌب به َمن أشاء ِمن خلمً، كما أصبُت هإالء الذٌن أصبتهم م
لومن، ورحمتً وسعت خلمً كلَّهم، فسؤكتبها للذٌن ٌخافون هللا، وٌخشون عمابه، فٌإدون 

 فرابضه، وٌجتنبون معاصٌه، والذٌن هم بدالبل التوحٌد وبراهٌنه ٌصدلون.
ٌَا َحَسنَةا َوفًِ اآْلِخَرةِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ْن  ، أي:"[ٙ٘ٔ}َواْكتُْب لَنَا فًِ َهِذِه الدُّ
 .(ٔ)"ممن كتبَت له الصالحات من األعمال فً الدنٌا وفً اآلخرة واجعلنا
ا عن دعاء نبٌه موسى علٌه السبلم أنه لال فٌه:  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: مخبرا

، ممن {وفً اآلخرة} ،فً هذه الدنٌا حسنَةا، وهً الصالحات من األعمال }اجعلنا ممن كتَبت له
 .(ٕ)"كتبَت له المؽفرة لذنوبه

هنان الفصل األول من الدعاء دفع المحذور ، وهذا لتحصٌل الممصود }  لال ابن كثٌر:" 
ٌَا َحَسنَةا َوفًِ اآلِخَرةِ { أي : أوجب لنا وأثبت لنا فٌهما حسنة ْن  .(ٖ)"َواْكتُْب َلنَا فًِ َهِذِه الدُّ

 .(ٗ)"، لال: مؽفرة{واكتب لنا فً هذه الدنٌا حسنة}عن ابن جرٌج لوله: " 
ٌَْن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(٘)"إنا رجعنا تاببٌن إلٌن ، أي:"[ٙ٘ٔ}إِنَّا هُْدنَا إَِل
 .(ٙ)"إنا تبنا إلٌن لال الطبري:" 

 .(2)"أي : تبنا ورجعنا وأنبنا إلٌن لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"لال: تبنا إلٌن {،إنا هدنا إلٌن}" :عن ابن عباس  
، «الٌهود»إنما سمٌت "لال:  -علٌه السبلم-عن علً أخرج الطبري من طرٌك جابر  

 .(5){"هدنا إلٌن}ألنهم لالوا: 
 .(ٓٔ)"ضعٌؾ –هو ابن ٌزٌد الُجْعفً  -جابر  لال ابن كثٌر:" 
لال هللا تعالى  ، أي:"[ٙ٘ٔ}لَاَل َعذَابًِ أُِصٌُب بِِه َمْن أََشاُء{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"كما أصبُت هإالء الذٌن أصبتهم من لومن لموسى: عذابً أصٌب به َمن أشاء ِمن خلمً،
ٌمول تعالى ذكره: لال هللا لموسى: هذا الذي أصبُت به لومن من الرجفة،  لال الطبري:" 

ورحمتً  ،عذابً أصٌب به من أشاء من خلمً، كما أصٌب به هإالء الذٌن أصبتهم به من لومن
ت خلمً كلهم  .(ٕٔ)"عمَّ

شاء ، وأحكم ما أرٌد ، ولً الحكمة والعدل فً كل ذلن ، أي : أفعل ما أ لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)" سبحانه ال إله إال هو

                                                             
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔ(:ص2ٙٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٖٔ(:ص22ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘٘ٔ/ٖٔ(:ص55ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ٍء{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًْ ورحمتً وسعت  ، أي:"[ٙ٘ٔ}َوَرْحَمتًِ َوِسَعْت ُكلَّ َش
 .(ٕ)"خلمً كلَّهم
ت خلمً كلهم لال الطبري:ٌمول:"   .(ٖ)"ورحمتً عمَّ
ٍء { آٌة عظٌمة الشمول والعموم  لال ابن كثٌر:"  ًْ لوله تعالى : } َوَرْحَمِتً َوِسَعْت كُلَّ َش

ا  ٍء َرْحَمةا َوِعْلما ًْ ا عن َحَملة العرش ومن حوله أنهم ٌمولون : } َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َش ، كموله إخبارا
 .(ٗ)"[2{ ]ؼافر : 
ٍء{ ]األعراؾ :  وفً لوله تعالى:}  ًْ  ، ثبلثة ألوال:[َٙ٘ٔوَرْحَمتًِ َوِسعَْت ُكلَّ َش

أحدها : أن مخرجها عام ومعناها خاص ، تؤوٌل ذلن : ورحمتً وسعت المإمنٌن بً من أمة 
، وابو بكر  (ٙ)، ولتادة(٘)لاله ابن عباس .اآلٌة {،فََسؤَْكتُبَُها ِللَِّذٌَن ٌَتَّمُونَ :}لموله تعالى  -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم 
 .(1)، وابن جرٌج(2)الهذلً

والثانً : أنها على العموم فً الدنٌا والخصوص فً اآلخرة ، وتؤوٌل ذلن : ورحمتً وسعت فً 
 .(ٓٔ)، ولتادة(5)الدنٌا البر والفاجر ، وفً اآلخرة هً للذٌن اتموا خاصة ، لاله الحسن

 .(ٔٔ)زٌدوالثالث : أنها التوبة ، وهً على العموم ، لاله ابن 
َكاةَ َوالَِّذٌَن هُْم بِآٌَاتَِنا ٌُْإِمنُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  }فََسؤَْكتُبَُها ِللَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن َوٌُْإتُوَن الزَّ
فسؤكتبها للذٌن ٌخافون هللا، وٌخشون عمابه، فٌإدون فرابضه، وٌجتنبون معاصٌه،  ، أي:"[ٙ٘ٔ

 .(ٕٔ)"والذٌن هم بدالبل التوحٌد وبراهٌنه ٌصدلون
ٌعنً : فسؤوجب ُحُصول رحمتً ِمنَّةا منً وإحسانا إلٌهم ، كما لال  لال ابن كثٌر:" 

ْحَمةَ {  أي : سؤجعلها للمتصفٌن بهذه الصفات ، [ٗ٘]األنعام : تعالى : } َكتََب َربُّكُْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ
 .(ٖٔ)"- ملسو هيلع هللا ىلص -، وهم أمة دمحم
 ، لوالن:[ٙ٘ٔ}فََسؤَْكتُبَُها ِللَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٗٔ)أحدهما : ٌتمون الشرن ، لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)والثانً : ٌتمون المعاصً ، لاله لتادة

ٌمول: فسؤكتب رحمتً التً وسعت كل شًء للموم الذٌن ٌخافون هللا  لال الطبري:" 
وٌخشون عمابه على الكفر به والمعصٌة له فً أمره ونهٌه، فٌإدُّون فرابضه، وٌجتنبون 

 .(ٙٔ)"معاصٌه
 .(2ٔ)" ، أي : الشرن والعظابم من الذنوب{الذٌن ٌتمون} لال ابن كثٌر:" 

َكاةَ{ ]األعراؾ : } لوله تعالى:وفً   ، لوالن:[َٙ٘ٔوٌُْإتُوَن الزَّ

                                                                                                                                                                               
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٖٔ(:صٕٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2٘ٔ/ٖٔ(:صٕ٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2٘ٔ/ٖٔ(:صٖٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2٘ٔ/ٖٔ(:صٕٗٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5٘ٔ/ٖٔ(:ص5ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5٘ٔ/ٖٔ(:ص5ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٖٔ(:صٕٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٓٙٔ/ٖٔ(:صٕٔٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٓٙٔ/ٖٔ(:صٕٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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 . (ٔ)ألنها من أشك فرابضهم ، وهذا لول الجمهور ،أحدهما : أنها زكاة أموالهم
، وذهبا إلى أنه العمل بما (ٖ)والحسن ،(ٕ)ٌطٌعون هللا ورسوله ، لاله ابن عباس:والثانً : معناه 

 ٌزكً النفس وٌطهرها من صالحات األعمال .
َكاةَ { لٌل : زكاة النفوس. ولٌل : ابن كثٌر:"لال   زكاة األموال. وٌحتمل  } َوٌُْإتُوَن الزَّ

 .(ٗ)" أن تكون عامة لهما ؛ فإن اآلٌة مكٌة
جاء أعرابً فؤناخ "لال :  -هو ابن عبد هللا البََجلً ، رضً هللا عنه  -ُجْنُدب عن  

. فلما صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتى راحلته فؤطلك عمالها راحلته ثم َعمَلها ثم صلى خلؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، ثم ركبها ، ثم نادى : اللهم ، ارحمنً ومحمداا ، وال تشرن فً رحمتنا أحداا. فمال رسول هللا 

َحَظْرت  لمد »لالوا : بلى. لال :  ،«أتمولون هذا أضل أم بعٌره ؟ ألم تسمعوا ما لال ؟:»ملسو هيلع هللا ىلص 
وجل ، خلك مابة رحمة ، فؤنزل رحمة واحدة ٌتعاطؾ بها الخلك ؛  رحمةا واسعة ؛ إن هللا ، عز

َر عنده تسعاا وتسعٌن رحمة ، أتمولون هو أضل أم بعٌره ؟  .(٘)«"جنّها وإنسها وبهابمها ، وأخَّ
ا واحداا بٌن  عن أبً سعٌد لال : لال : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "هلل مابة رحمة ،و  فمسم منها جزءا

 .(ٙ)الخلك ، فٌه ٌتراحم الناس والوحش والطٌر"
ٌْبلن الشٌبانً عن حذٌفة بن من طرٌك الحافظ أبو الماسم الطبرانً أخرج   سعد أبو َؼ

ً الٌمان ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "والذي نفسً بٌده ، لٌدخلن الجنة الفاجُر ف
دٌنه ، األحمك فً معٌشته. والذي نفسً بٌده ، لٌدخلن الجنة الذي لد َمَحشته النار بذنبه. والذي 

 .(2)نفسً بٌده ، لٌؽفرن هللا ٌوم المٌامة مؽفرة ٌتطاول لها إبلٌس رجاء أن تصٌبه"
 .(1)"هذا ال أعرفه« سعد»هذا حدٌث ؼرٌب  جدا ، و لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
واإلضبلل كبلهما بٌد هللا تعالى فعلى العبد أن ٌطلب الهداٌة من هللا تعالى وٌسؤله الهداٌة  -ٔ

 أن ال ٌضله.
 رحمة هللا تعالى بؤمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فبل تنال الٌهود وال النصارى وال ؼٌرهم. -ٕ
 

 المرآن
ً  ال ِذي ٌَِجُدو ً  اأْلُّمِ ُسوَل الن بِ ْنِجٌِل ٌَؤُْمُرهُْم }ال ِذٌَن ٌَت بِعُوَن الر  نَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدهُْم فًِ الت ْوَراِة َواإْلِ

ٌِْهُم اْلَخبَائَِث َوٌََضُع َعنْ  ُم َعلَ ُهْم إِْصَرهُْم بِاْلَمْعُروِف َوٌَْنَهاهُْم َعِن اْلُمْنَكِر َوٌُِحلُّ لَُهُم الط ٌِّبَاِت َوٌَُحّرِ
ٌِْهْم  ُروهُ َونََصُروهُ َوات بَعُوا النُّوَر ال ِذي أُْنِزَل َمعَهُ َواأْلَْغاَلَل ال تًِ َكانَْت َعلَ فَال ِذٌَن آَمنُوا بِِه َوَعز 

 [1٘ٔ({ ]األعراف : 1٘ٔأُولَئَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن )
 التفسٌر:

هذه الرحمة سؤكتبها للذٌن ٌخافون هللا وٌجتنبون معاصٌه، وٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ال 
ٌْن عندهم فً التوراة واإلنجٌل، ٌمرأ وال  ٌكتب، وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذي ٌجدون صفته وأمره مكتوبَ

ٌؤمرهم بالتوحٌد والطاعة وكل ما عرؾ ُحْسنه، وٌنهاهم عن الشرن والمعصٌة وكل ما عرؾ 
م علٌهم الخبابث  منها كلحم لُْبحه، وٌُِحلُّ لهم الطٌبات من المطاعم والمشارب والمناكح، وٌُحّرِ

مها هللا، وٌذهب عنهم ما كُلِّفوه  الخنزٌر، وما كانوا ٌستحلُّونه من المطاعم والمشارب التً حرَّ

                                                             
 .2ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٓٙٔ/ٖٔ(:صٖٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .(11٘ٗ)( وسنن أبً داود برلم ٕٖٔ/ٗالمسند )(٘)
 .(5ٕٗٗ( ، وسنن ابن ماجة برلم )٘٘/ٖالمسند )(ٙ)
( : "سعٌد بن طالب أبو ؼٌبلن وثمه أبو زرعة ٕٙٔ/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )1ٙٔ/ٖالمعجم الكبٌر )(2)

 .وابن حبان ، وفٌه ضعؾ وبمٌة رجاله ثمات"
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)



ٕٕ 
 

ا من الماتل  من األمور الشالة كمطع موضع النجاسة من الثوب، وإحراق الؽنابم، والمصاص حتما
 وألروا بنبوته، وولروه وعظَّموه عمداا كان المتل أم خطؤ، فالذٌن صدَّلوا بالنبً األمً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ونصروه، واتبعوا المرآن المنزل علٌه، وعملوا بسنته، أولبن هم الفابزون بما وعد هللا به عباده 
 المإمنٌن.
{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًَّ ًَّ اأْلُّمِ سُوَل النَِّب َّبِعُوَن الرَّ أي هإالء  ، أي:"[2٘ٔ}الَِّذٌَن ٌَت

ًَّ العربً األمً أي الذي ال  ِه َوَسلَّم َ النب ٌْ ُ َعلَ الذٌن تنالهم الرحمة هم الذٌن ٌتبعون دمحماا َصلَّى َّللاَّ
 .(ٔ)"ٌمرأ وال ٌكتب
وهذا المول إبانةٌ من هللا جل ثناإه عن أّن الذٌن َوعَد موسى نبٌَّه علٌه  لال الطبري:" 

، هم أمة {ورحمتً وسعت كل شًء}صفَها جل ثناإه بموله: السبلم أن ٌكتب لهم الرحمة التً و
 .(ٕ)"ؼٌر نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص - {األمً}أعنً  -دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه ال ٌعلم هلل رسوٌل ُوصؾ بهذه الصفة 

{ وهذه صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً كتب األنبٌاء بشروا أممهم ببعثه وأمروهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"بمتابعته ، ولم تزل صفاته موجودة فً كتبهم ٌعرفها علماإهم وأحبارهم 

 .(ٗ)"، لال: أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص{فسؤكتبها للذٌن ٌتمون}عن ابن عباس: " 
فسؤكتبها للذٌن ٌتمون وٌإتون الزكاة والذٌن هم بآٌاتنا }لما لٌل: "عن لتادة لال:  
سول }، تمّنتها الٌهود والنصارى، فؤنزل هللا شرطاا بٌّناا وثٌماا فمال: {ٌإمنون الذٌن ٌتبعون الرَّ

ًّ األمً ًٌّا ال ٌكتبُ {النب  .(٘)"، وهو نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص، كان أّمِ
 :(ٙ)والثبلثة أل ،«األمً»ـوفً تسمٌته ب 

 أحدها : أنه ال ٌكتب .
 الثانً : ألنه من أم المرى وهً مكة .
 الثالث : ألن من العرب أمة أمٌة .

ْنِجٌِل{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   ، أي:"[2٘ٔ}الَِّذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوباا ِعْنَدهُْم فًِ التَّْوَراةِ َواإْلِ
 .(2)"الذي ٌجدون نعته وصفته فً التوراة واإِلنجٌل

لمٌت عبد هللا بن عمرو، فملت: أخبرنً عن صفة رسوِل هللا "عن عطاء بن ٌسار لال:  
ملسو هيلع هللا ىلص فً التوراة. لال: أجل وهللا، إنه لموصوؾ فً التوراة كصفتِه فً المرآن: ٌا أٌها النبً إنا 

ٌٌن، أنت عبدي ورسولً، سم ا لؤلّمِ ا، وِحْرزا ا ونذٌرا را ٌتن المتوّكل، لٌس أرسلنان شاهداا وُمبَّشِ
اب فً األسواق، وال ٌجزي بالسٌبة السٌبة، ولكن ٌعفو وٌصفح، ولن  بفّظٍ وال ؼلٌظ وال صخَّ
ا،  نمبضه حتى نمٌم به الملةَ العوجاء، بؤن ٌمولوا: "ال إله إال هللا"، فنفتح به للوباا ؼُْلفاا، وآذاناا ُصمًّ

عن ذلن، فما اختلفا حرفاا، إال أن كعباا لال بلؽته: وأعٌناا عُْمٌاا لال عطاء: ثم لمٌُت كعباا فسؤلته 
ٌَا، وأعٌناا عُْمومٌا  .(1)"للوباا ؼُلُوفٌا، وآذاناا صموِم

عن أبً صخر العمٌلً ، حدثنً رجل من األعراب ، لال : جلبت َجلُوبَةا إلى المدٌنة فً 
هذا الرجل فؤلسمعن منه ، لال : للت : أللمٌن ، حٌاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما فرؼت من بٌعتً

ا  فتلمانً بٌن أبً بكر وعمر ٌمشون ، فتبعتهم فً ألفابهم حتى أتوا على رجل من الٌهود ناشرا
التوراة ٌمرإها ، ٌعزي بها نفسه عن ابن له فً الموت كؤحسن الفتٌان وأجمله ، فمال رسول هللا 
                                                             

 .ٔٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٖٔ(:صٕٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٖٔ(:صٖٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕٙ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٗٙٔ/ٖٔ(:صٕٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (1)

ٌْح ، عن هبلل بن علً ولد رواه البخاري فً صحٌحه ، عن دمحم بن ِسنَان ، عن فُ  وزاد ، فذكر بإسناده نحوه -لَ
 بعد لوله : "لٌس بفظ وال ؼلٌظ" : "وال صخاب فً األسواق ، وال ٌجزي بالسٌبة السٌبة ، ولكن ٌعفو وٌصفح".

 .(ٕٕ٘ٔصحٌح البخاري برلم )كانظر: 



ٕٖ 
 

تجد  فً كتابن هذا صفتً ومخرجً ؟" فمال برأسه هكذا ملسو هيلع هللا ىلص : "أنشدن بالذي أنزل التوراة ، هل 
، أي : ال. فمال ابنه ، إي : والذي أنزل التوراة إنا لنجد فً كتابنا صفتن وَمخرجن ، وإنً أشهد 
أن ال إله إال هللا ، وأنن  رسول هللا فمال : "ألٌموا الٌهودي عن أخٌكم". ثم ولى كفنه والصبلة 

 .(ٔ)"علٌه
 .(ٕ)"هذا حدٌث جٌد لوي له شاهد فً الصحٌح ، عن أنس لال ابن كثٌر:"

ا إلى الشام ، فلما كنت بؤدنى الشام ، لمٌنً "جبٌر بن مطعم ، لال : عن  خرجت تاجرا
رجل من أهل الكتاب ، فمال : هل عندكم رجل نبٌاا ؟ للت : نعم. لال : هل تعرؾ صورته إذا 

م أر صورة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فبٌنما أنا كذلن إذ دخل رأٌتها ؟ للت : نعم. فؤدخلنً بٌتا فٌه صور ، فل
رجل منهم علٌنا ، فمال : فٌم أنتم ؟ فؤخبرناه ، فذهب بنا إلى منزله ، فساعة ما دخلت نظرت 
عمبه  إلى صورة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وإذا رجل آخذ بعمب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، للت : من هذا الرجل المابض على

؟ لال : إنه لم ٌكن نبً إال كان بعده نبً إال هذا النبً ، فإنه ال نبً بعده ، وهذا الخلٌفة بعده ، 
 .(ٖ)"وإذا صفة أبً بكر ، رضً هللا عنه

بعثنً عمر إلى األسمؾ ، فدعوته ، فمال له "لال :  ،عن األلرع مإذن عمر بن الخطاب
: كٌؾ تجدنً ؟ لال : أجدن لَْرنا. لال : فرفع  عمر : هل تجدنً فً الكتاب ؟ لال : نعم. لال

عمر الدرة ولال لرن مه ؟ لال : لرن حدٌد ، أمٌر شدٌد. لال : فكٌؾ تجد الذي بعدي ؟ لال : 
أجد خلٌفة صالحا ، ؼٌر أنه ٌإثر لرابته لال عمر : ٌرحم هللا عثمان ، ثبلثا. لال : كٌؾ تجد 

وضع عمر ٌده على رأسه ولال : ٌا دفراه ، ٌا َدْفراه! الذي بعده ؟ لال : أجد صدأ حدٌد. لال : ف
لال : ٌا أمٌر المإمنٌن ، إنه خلٌفة صالح ، ولكنه ٌُستخلؾ حٌن ٌُستخلؾ والسٌؾ مسلول ، 

 .(ٗ)"والدم مهراق
بعثت أنا ورجل آخر إلى هرلل صاحب الروم "عن هشام بن العاص األموي لال : 

فنزلنا على جبلة بن  -ٌعنً ؼوطة دمشك  -الؽوطة  ندعوه إلى اإلسبلم ، فخرجنا حتى لدمنا
األٌهم الؽسانً ، فدخلنا علٌه ، فإذا هو على سرٌر له ، فؤرسل إلٌنا برسوله نكلمه ، فملنا : وهللا 

الرسول فرجع إلٌه الرسول  ال نكلم رسوال إنما بعثنا إلى الملن ، فإن أذن لنا كلمناه وإال لم نكلم
ن لنا فمال : تكلموا فكلّمه هشام بن العاص ، ودعاه إلى اإلسبلم ، فإذا فؤخبره بذلن ، لال : فؤذ

علٌه ثٌاُب سواٍد فمال له هشام : وما هذه التً علٌن ؟ فمال : لبستها وحلفت أال أنزعها حتى 
أخرجكم من الشام. للنا : ومجلسن هذا ، وهللا  لنؤخذنه منن ، ولنؤخذن ملن الملن األعظم ، إن 

برنا بذلن نبٌنا  ملسو هيلع هللا ىلص. لال : لستم بهم ، بل هم لوم ٌصومون بالنهار ، وٌمومون باللٌل شاء هللا ، أخ
، فكٌؾ صومكم ؟ فؤخبرناه ، فُملا وجهه سواداا فمال : لوموا. وبعث معنا رسوال إلى الملن ، 

ال تدخل مدٌنة الملن  فخرجنا ، حتى إذا كنا لرٌباا من المدٌنة ، لال لنا الذي معنا : إن دوابكم هذه
، فإن شبتم حملناكم على براذٌن وبؽال ؟ للنا : وهللا ال ندخل إال علٌها ، فؤرسلوا إلى الملن أنهم 
ٌؤبون ذلن. فدخلنا على رواحلنا متملدٌن سٌوفنا ، حتى انتهٌنا إلى ؼرفة فؤنخنا فً أصلها وهو 

 ٌعلم لمد تََنفََّضت الؽرفة حتى صارت كؤنها ٌنظر إلٌنا ، فملنا : ال إله إال هللا ، وهللا أكبر فاهلل
ِعْذق تَصفّمه الرٌاح ، فؤرسل إلٌنا : لٌس لكم أن تجهروا علٌنا بدٌنكم. وأرسل إلٌنا : أن ادخلوا 
فدخلنا علٌه وهو على فراش له ، وعنده بطارلته من الروم ، وكل شًء فً مجلسه أحمر ، وما 

فدنونا منه فضحن ، فمال : ما كان علٌكم لو حٌٌتمونً حوله حمرة ، وعلٌه ثٌاب من الحمرة ، 
بتحٌتكم فٌما بٌنكم ؟ وإذا عنده رجل فصٌح بالعربٌة ، كثٌر الكبلم ، فملنا : إن تحٌتنا فٌما بٌننا ال 
تحل لن ، وتحٌتن التً تُحٌى بها ال تحل لنا أن نحٌٌن بها. لال : كٌؾ تحٌتكم فٌما بٌنكم ؟ للنا : 

: وكٌؾ تحٌون ملككم ؟ للنا : بها. لال : وكٌؾ ٌرد علٌكم ؟ للنا : بها. لال :  السبلم علٌن. لال

                                                             
 .(ٔٔٗ/٘المسند )(ٔ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
( "مجمع البحرٌن" ولال : "ال ٌروى عن 5ٖٙٗأٌضا فً األوسط برلم ) ( ورواهٕ٘ٔ/ٕالمعجم الكبٌر )(ٖ)

 .( : "فٌه من لم أعرفهم"ٖٖٕ/1جبٌر إال بهذا اإلسناد ، تفرد به دمحم بن إدرٌس". لال الهٌثمً فً المجمع )
 .( ، "والدفر : النتن"ٙ٘ٙٗسنن أبً داود برلم )(ٗ)
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لمد تَنَفَّضت الؽرفة  -فما أعظم كبلمكم ؟ للنا : ال إله إال هللا ، وهللا أكبر فلما تكلمنا بها وهللا ٌعلم 
لتموها فً حتى رفع رأسه إلٌها ، لال : فهذه الكلمة التً للتموها حٌث تنفضت الؽرفة ، كلما ل

بٌوتكم تنفضت علٌكم ؼرفكم ؟ للنا : ال ما رأٌناها فعلت هذا لط إال عندن. لال : لوددت أنكم 
كلما للتم تَنَفََّض كل شًء علٌكم. وإنً خرجت من نصؾ ملكً. للنا : لم ؟ لال : ألنه كان أٌسر 

ؤلنا عما أراد لشؤنها ، وأجدر أال تكون من أمر النبوة ، وأنها  تكون من حٌل الناس. ثم س
فؤخبرناه. ثم لال : كٌؾ صبلتكم وصومكم ؟ فؤخبرناه ، فمال : لوموا فممنا. فؤمر لنا بمنزل 

 حسن ونزل َكثٌر ، فؤلمنا ثبلثاا.
ْبعَِة  فؤرسل إلٌنا لٌبل فدخلنا علٌه ، فاستعاد لولنا ، فؤعدناه. ثم دعا بشًء كهٌبة الرَّ

واب ، ففتح بٌتا ولفبل فاستخرج حرٌرة سوداء ، العظٌمة مذهبة ، فٌها بٌوت صؽار علٌها أب
فنشرها ، فإذا فٌها صورة حمراء ، وإذا فٌها رجل ضخم العٌنٌن. عظٌم األلٌتٌن ، لم أر مثل 
طول عنمه ، وإذا لٌست له لحٌة ، وإذا له ضفٌرتان أحسن ما خلك هللا. لال : أتعرفون هذا ؟ للنا 

ا.: ال. لال : هذا آدم ، علٌه السبلم ، و  إذا هو أكثر الناس شعرا
ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج منه حرٌرة سوداء ، وإذا فٌها صورة بٌضاء ، وإذا له شعر 
كشعر المطط ، أحمر العٌنٌن ، ضخم الهامة ، حسن اللحٌة ، فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : ال. 

 نوح ، علٌه السبلم. لال : هذا
وداء ، وإذا فٌها رجل شدٌد البٌاض ، حسن ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج حرٌرة س

العٌنٌن ، َصْلت الجبٌن ، طوٌل الخد ، أبٌض اللحٌة كؤنه ٌبتسم ، فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : 
 ال. لال : هذا إبراهٌم ، علٌه السبلم.

أتعرفون هذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال   -وهللا  -ثم فتح بابا آخر فإذا فٌه صورة بٌضاء ، وإذا 
؟ للنا : نعم ، دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : وبكٌنا. لال : وهللا ٌعلم أنه لام لابما ثم جلس ، ولال : وهللا 

إنه لهو ؟ للنا : نعم ، إنه لهو ، كؤنن تنظر إلٌه ، فؤمسن ساعة ٌنظر إلٌها ، ثم لال : أما إنه كان 
لته لكم أل  نظر ما عندكم.آخر البٌوت ، ولكنً َعجَّ

ثم فتح بابا آخر ، فاستخرج منه حرٌرة سوداء ، فإذا فٌها صورة أدماء سحماء وإذا 
رجل جعد لطط ، ؼابر العٌنٌن ، حدٌد النظر ، عابس متراكب األسنان ، مملَّص الشفة كؤنه 
رة ؼضبان ، فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : ال. لال : هذا موسى علٌه السبلم. وإلى جانبه صو

تشبهه ، إال أنه ُمْدَهان الرأس ، عرٌض الجبٌن ، فً عٌنٌه لبل ، فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : 
 ال. لال : هذا هارون بن عمران ، علٌه السبلم.

ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج منه حرٌرة بٌضاء ، فإذا فٌها صورة رجل آدم َسْبط َرْبعَة ، 
 ؟ للنا : ال. لال : هذا لوط ، علٌه السبلم. كؤنه ؼضبان ، فمال : هل تعرفون هذا

ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج منه حرٌرة بٌضاء ، فإذا فٌها صورة رجل أبٌض ُمْشَرب 
ُحمرة ، ألنى ، خفٌؾ العارضٌن ، حسن الوجه فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : ال. لال هذا 

 إسحاق ، علٌه السبلم.
بٌضاء ، فإذا فٌها صورة تشبه إسحاق ، إال أنه على  ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج حرٌرة

 هذا ٌعموب ، علٌه السبلم. شفته خال ، فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : ال. لال
ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج منه حرٌرة سوداء ، فٌها صورة رجل أبٌض ، حسن الوجه 

الخشوع ، ٌضرب إلى الحمرة ، ألنى األنؾ ، حسن المامة ، ٌعلو وجهه نور ، ٌعرؾ فً وجهه 
 ، لال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : ال. لال : هذا إسماعٌل جد نبٌكم ، علٌهما السبلم.

ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج حرٌرة بٌضاء ، فٌها صورة كؤنها آدم ، علٌه السبلم ، كؤن 
 سبلم.وجهه الشمس ، فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : ال. لال : هذا ٌوسؾ ، علٌه ال

ثم فتح بابا آخر فاستخرج حرٌرة بٌضاء ، فإذا فٌها صورة رجل أحمر َحْمش السالٌن ، 
أخفش العٌنٌن ضخم البطن ، َرْبعة متملد سٌفا ، فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : ال. لال : هذا 

 داود ، علٌه السبلم.
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ٌتٌن ، طوٌل ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج حرٌرة بٌضاء ، فٌها صورة رجل ضخم األل
الرجلٌن ، راكب فرساا ، فمال : هل تعرفون هذا ؟ للنا : ال. لال : هذا سلٌمان بن داود ، علٌه 

 السبلم.
ثم فتح باباا آخر ، فاستخرج منه حرٌرة سوداء ، فٌها صورة بٌضاء ، وإذا شابٌّ شدٌد 

تعرفون هذا ؟ للنا : ال. سواد اللحٌة ، كثٌر الشعر ، حسن العٌنٌن ، حسن الوجه ، فمال : هل 
 لال : هذا عٌسى ابن مرٌم ، علٌه السبلم.

للنا : من أٌن لن هذه الصور ؟ ألنا نعلم أنها على ما صورت علٌه األنبٌاء ، علٌهم 
السبلم ، ألنا رأٌنا صورة نبٌنا علٌه السبلم مثله. فمال : إن آدم ، علٌه السبلم ، سؤل ربه أن ٌرٌه 

ؤنزل علٌه صورهم ، فكان فً خزانة آدم ، علٌه السبلم ، عند مؽرب األنبٌاء من ولده ، ف
الشمس ، فاستخرجها ذو المرنٌن من مؽرب الشمس فدفعها إلى دانٌال. ثم لال : أما وهللا إن 
نفسً طابت بالخروج من ملكً ، وإنً كنت عبداا ألشركم ملكه ، حتى أموت. ثم أجازنا فؤحسن 

ا أبا بكر الصدٌك ، رضً هللا عنه ، فحدثناه بما أرانا ، وبما لال لنا جابزتنا ، وسرحنا ، فلما أتٌن
ا لفعل. ثم لال : أخبرنا  ، وما أجازنا ، لال : فبكى أبو بكر ولال : مسكٌن! لو أراد هللا به خٌرا

 .(ٔ)"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنهم والٌهود ٌجدون نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عندهم
هكذا أورده الحافظ الكبٌر أبو بكر البٌهمً ، رحمه هللا ، فً ابن كثٌر:"  لال الحافظ

 .(ٕ)"كتاب "دالبل النبوة" ، عن الحاكم إجازة ، فذكره وإسناده ال بؤس به
ٌؤمرهم  ، أي:"[2٘ٔ}ٌَؤُْمُرهُْم ِباْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهاهُْم َعِن اْلُمْنَكِر{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"بالتوحٌد والطاعة وكل ما عرؾ ُحْسنه، وٌنهاهم عن الشرن والمعصٌة وكل ما عرؾ لُْبحه
ًُّ أتباَعه بالمعروؾ لال الطبري:"  ًُّ األم وهو اإلٌمان  ،ٌمول تعالى ذكره: ٌؤمر هذا النب

 {المنكروٌنهاهم عن } ،باهلل ولزوم طاعته فٌما أمر ونهى، فذلن "المعروؾ" الذي ٌؤمرهم به 

 .(ٗ)"وهو الشرن باهلل، واالنتهاء عّما نهاهم هللا عنه
هذه صفة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فً الكتب المتمدمة ، وهكذا كان حاله ، علٌه  لال ابن كثٌر:" 

الصبلة والسبلم ، ال ٌؤمر إال بخٌر ، وال ٌنهى إال عن شر ، كما لال عبد هللا بن مسعود : إذا 
ر ٌنهى عنه. سمعت هللا ٌمول : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا { فَؤْرعها سمعن ، فإنه خٌر ٌؤمر به أو ش

ومن أهم ذلن وأعظمه ، ما بعثه هللا تعالى به من األمر بعبادته وحده ال شرٌن له ، والنهً عن 
ٍة  عبادة من سواه ، كما أرسل به جمٌع الرسل لبله ، كما لال تعالى : }َولَمَْد بَعَثَْنا فًِ كُّلِ أُمَّ

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاؼُوتَ   .(٘)"[ٖٙ{ ]النحل :  َرسُوال أَِن اُْعبُُدوا َّللاَّ
هللا عنهما ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " إذا سمعتم  عن أبً حمٌد وأبً أسٌد ، رضً 

الحدٌث عنً تعرفه للوبكم ، وتلٌن له أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم لرٌب ، فؤنا أوالكم 
اركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم به. وإذا سمعتم الحدٌث عنً تنكره للوبكم ، وتنفر منه أشع

 .(ٙ)بعٌد ، فؤنا أبعدكم منه"
 .(2)"هذا حدٌث جٌد اإلسناد ، لم ٌخرجه أحد من أصحاب الكتب ]الستة لال ابن كثٌر:" 
عن علً ، رضً هللا عنه ، لال : إذا حدثتم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدٌثا ، فظنوا به الذي و 

 .(1)"أهنا ، والذي هو أنجً والذي هو أتمىهو أهدى ، والذي هو 

                                                             
 .1ٖ٘/ٔ للبٌهمً: دالبل النبوة(ٔ)
 .1ٙٗ/ٖكثٌر:تفسٌر ابن  (ٕ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .12ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .(ٕ٘ٗ/٘( ومن حدٌث أبً حمٌد )52ٗ/ٖالمسند من حدٌث أبً أسٌد )(ٙ)
 .11ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .(ٕٕٔ/ٔالمسند )(1)
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ٌِْهُم اْلَخبَاِبَث{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ُم َعلَ وٌُِحلُّ  ، أي:"[2٘ٔ}َوٌُِحلُّ لَُهُم الطٌَِّّبَاِت َوٌَُحّرِ
م علٌهم الخبابث منها كلحم الخنزٌر، وما  لهم الطٌبات من المطاعم والمشارب والمناكح، وٌُحّرِ

مها هللا  .(ٔ)"كانوا ٌستحلُّونه من المطاعم والمشارب التً حرَّ
مه من البحابر والسَّوابب والوصابل  لال الطبري:"  وذلن ما كانت الجاهلٌة تحّرِ
با وما كانوا ٌستحلونه من المطاعم {الَخَبابثوٌحرم علٌهم ، }والحوامً ، وذلن لحم الخنزٌر والّرِ

 .(ٕ)"والمشارب التً حرمها الل
أي : ٌحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحابر ، والسوابب ،  لال ابن كثٌر:" 

 ..بثوالوصابل ، والحام ، ونحو ذلن ، مما كانوا ضٌموا به على أنفسهم ، وٌحرم علٌهم الخبا
ولال بعض العلماء : كل ما أحل هللا تعالى ، فهو طٌب نافع فً البدن والدٌن ، وكل ما حرمه ، 

ولد تمسن بهذه اآلٌة الكرٌمة من ٌرى التحسٌن والتمبٌح  فهو خبٌث ضار فً البدن والدٌن.
إلى  وكذا احتج بها من ذهب من العلماء العملٌٌن ، وأجٌب عن ذلن بما ال ٌتسع هذا الموضع له.

أن المرجع فً حل المآكل التً لم ٌنص على تحلٌلها وال تحرٌمها ، إلى ما استطابته العرب فً 
 .(ٖ)"حال رفاهٌتها ، وكذا فً جانب التحرٌم إلى ما استخبثته. وفٌه كبلم طوٌل أٌضا

، وهو لحم الخنزٌر والربا، وما كانوا {وٌحرم علٌهم الخبابث}عن ابن عباس: " 
مات من المآكِل التً حرمها هللاٌستحلونه من الم  .(ٗ)"حرَّ

ٌِْهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌََضُع َعْنُهْم ِإْصَرهُْم َواأْلَْؼبَلَل الَّتًِ َكاَنْت َعلَ  ، أي:"[2٘ٔ}َو
وٌذهب عنهم ما كُلِّفوه من األمور الشالة كمطع موضع النجاسة من الثوب، وإحراق الؽنابم، 

ا من الماتل عمداا كان المتل أم خطؤ  .(٘)"والمصاص حتما
أي : إنه جاء بالتٌسٌر والسماحة ، كما ورد الحدٌث من طرق عن  لال ابن كثٌر:" 

. ولال ألمٌرٌه معاذ وأبً موسى األشعري (ٙ)«بالحنٌفٌة السمحةبعثت »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 

بشرا وال تنفرا ، وٌسرا وال تعسرا ، وتطاوعا وال »األشعري ، لما  بعثهما إلى الٌمن : 
 .(1)«إنً صحبت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وشهدت تٌسٌره:». ولال صاحبه أبو برزة األسلمً (2)«تختلفا

األمم الذٌن  كانوا لبلنا فً شرابعهم ضٌك علٌهم ، فوسع هللا لد كانت ثم لال ابن كثٌر:" 
على هذه األمة أمورها ، وسهلها لهم ؛ ولهذا لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا تجاوز ألمتً ما حدثت 

رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا »ولال:  ،(5)«به أنفسها ، ما لم تمل أو تعمل
َنا ؛ (ٓٔ)«علٌه ولهذا لد أرشد هللا هذه األمة أن ٌمولوا : } َربَّنَا ال تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌَنا أَْو أَْخَطؤْنَا َربَّ

ْلَنا َما ال َطالَةَ لَنَ ا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلنَا َربَّنَا َوال تَُحّمِ ٌْنَا إِْصرا ا بِِه َواْعُؾ َوال تَْحِمْل َعلَ
[ وثبت فً 1َٕٙواْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن { ]البمرة : َعنَّا 

 .(ٔ)"(ٔٔ)صحٌح مسلم أن هللا تعالى لال بعد كل سإال من هذه : لد فعلت ، لد فعلت

                                                             
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .11ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٙٔ/ٖٔ(:ص5ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
( ، والطبرانى ٖٕٕ٘ٗ، رلم ٕٙٙ/٘أخرجه أحمد )و، (5ٕٔ/ٔحدٌث حبٌب بن أبى ثابت: أخرجه ابن سعد )(ٙ)

 ( : فٌه على بن ٌزٌد األلهانى وهوضعٌؾ.25ٕ/٘( . لال الهٌثمى )21ٙ1، رلم ٕٙٔ/1والطبرانى )
 ( : سنده حسن.ٕٔ٘/ٔ( . لاال العجلونى )155ٕٗ، رلم ٙٔٔ/ٙأحمد )وأخرجه 

 ."ٌسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا وتطاوعا وال تختلؾ الحدٌث:" (2)
 (.2ٖٖٔ، رلم 5ٖ٘ٔ/ٖ( ، ومسلم )12ٖٕ، رلم ٗٓٔٔ/ٖ( ، والبخارى )52ٔٗٔ، رلم ٕٔٗ/ٗأخرجه أحمد )

 2ٖ/1( وفً ٕٔٔٔ) 1ٔ/ٕو"البخاري" ، (5ٕٕٓٓ) ٖٕٗ/ٗوفً ، (1ٕٓٓٓ) ٕٓٗ/ٗأخرجه أحمد (1)
 . (1ٙٙ)و"ابن خزٌمة"، (2ٕٔٙ)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة2ٕٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )5ٕٙ٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(5)
 .( من حدٌث أبً ذر ، رضً هللا عنهٕ٘ٗٓرواه ابن ماجة فً السنن برلم )(ٓٔ)
 .عباس ، رضً هللا عنه( من حدٌث ابن ٕٙٔصحٌح مسلم برلم )(ٔٔ)
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ول: ٌضع ذلن ما كان هللا أخذ علٌهم من المٌثاق فٌما حّرم علٌهم. ٌم لال ابن عباس:"
 .(ٕ)"عنهم

ٌمول: ٌضع عنهم عهودهم ومواثٌمَهم التً أخذت علٌهم فً التوراة  لال السدي:" 
 .(ٖ)"واإلنجٌل
ٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرهُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    ، لوالن:[2٘ٔ}َو

، (٘)، والحسن(ٗ)لاله ابن عباس أحدهما : أنه عهدهم الذي كان هللا تعالى أخذه على بنً إسرابٌل.
 .(1)، والسدي(2)، والضحان(ٙ)ومجاهد

والثانً : أنه التشدٌد على بنً إٍسرابٌل الذي كان فً دٌنهم من تحرٌم السبت وتحرٌم الشحوم 
، وابن (ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)لتادة، و(5)مجاهدوالعروق وؼٌر ذلن من األمور الشالة، لاله 

 .(ٕٔ)زٌد
هرٌرة البن عباس: ما علٌنا فً الدٌن من َحَرج أن نزنً لال أبو "عن ابن سٌرٌن لال:  

 .(ٖٔ)"ونسرق؟ لال: بلى! ولكن اإلصر الذي كان على بنً إسرابٌل ُوِضع عنكم
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إّن "اإلصر" هو العهد= ولد  لال الطبري:" 

 ًُّ ًُّ األم بٌنا ذلن بشواهده فً موضعٍ ؼٌر هذا بما فٌه الكفاٌة  وأن معنى الكبلم: وٌضع النب
العهَد الذي كان هللا أخذ على بنً إسرابٌل، من إلامة التوراة والعمِل بما فٌها من األعمال 

لجلد من البول، وتحرٌم الؽنابم، ونحو ذلن من األعمال التً كانت علٌهم الشدٌدة، كمطع ا
 .(ٗٔ)"مفروضةا، فنسخها ُحْكم المرآن

ٌِْهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    ، لوالن:[2٘ٔ}َواأْلَْؼبَلَل الَّتًِ َكاَنْت َعلَ
 .(٘ٔ)طلحةأحدهما : أنه المٌثاق الذي أخذه علٌهم فٌما حرمه علٌهم ، لاله ابن أبً 

ٌِْدٌِِهمْ :}ما بٌَّنه هللا تعالى فً لولههً  أن تلن األؼبللوالثانً :  ودعاهم ، [ ٗٙ] المابدة :  {ؼُلَّْت أَ

ًّ فٌضع ذلن عنهم.  .(ٙٔ)لاله ابن زٌد إلى أن ٌإمنوا بالنب
ُروهُ{ ]األعراؾ :  }فَالَِّذٌَن آَمنُوا بِهِ لوله تعالى:  فالذٌن صدلوا بدمحم  ، أي:"[2َ٘ٔوَعزَّ

 .(2ٔ)"وعّظموه وولّره
وا بنبّوته لال الطبري:"  َولَّروه ، ٌمول تعالى ذكره: فالذٌن صدَّلوا بالنبً األمً، وألرُّ

 .(1ٔ)"وعظموه وَحَموه من الناس
 .(5ٔ)"أي : عظموه وولروه لال ابن كثٌر:" 

                                                                                                                                                                               
 .15ٗ-11ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٖٔ(:صٖٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙٙٔ/ٖٔ(:صٖٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙٙٔ/ٖٔ(:صٖٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٙٙٔ/ٖٔ(:صٖٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٙٙٔ/ٖٔ(:صٖٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٙٙٔ/ٖٔ(:صٖٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٙٔ/ٖٔ(:صٖٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٙٔ/ٖٔ(:صٕٓٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٙٔ/ٖٔ(:ص2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٖٔ(:ص5ٖٕ٘ٔ(، )1ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٖٔ(:صٕٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٙٔ/ٖٔ(:صٕٔٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .1ٙٔ/ٖٔ(:صٖٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .1ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .15ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
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ُروهُ  }فَالَِّذٌَن آَمنُوا بِهِ لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[2َ٘ٔونََصُروهُ{ ]األعراؾ : َوَعزَّ
 .(ٔ)أحدهما : ٌعنً عظموه ، لاله علً بن عٌسى

. (ٗ)أبو جعفر الطبري، واختاره (ٖ)، ومجاهد(ٕ)لاله ابن عباس، ولّروهوالثانً : منعوه من أعدابه 
 . ومنه تعزٌر الجانً ألنه ٌمنعه من العود إلى مثله.(ٗ)الطبري
 .(٘)"ونصروا دٌنه ، أي:"[2٘ٔ}َونََصُروهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ٌمول: وأعانوه على أعداء هللا وأعدابه، بجهادهم ونصب الحرب لهم لال الطبري:" 
 .(ٙ)"لهم

واتبعوا لرآنه  ، أي:"[2َ٘ٔواتَّبَعُوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمعَهُ{ ]األعراؾ : } لوله تعالى: 
 .(2)"المنٌر وشرعه المجٌد

 .(1)"ٌعنً المرآن واإلسبلم لال الطبري:" 
 .(5)"أي : المرآن والوحً الذي جاء به مبلؽاا إلى الناس لال ابن كثٌر:" 
أولبن هم الفابزون بما وعد  ، أي:"[2٘ٔ}أُولَبَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"هللا به عباده المإمنٌن
 .(ٔٔ)" أي : فً الدنٌا واآلخرة لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: الذٌن ٌفعلون هذه األفعال التً وصؾ بها جل ثناإه أتباع دمحم صلى  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"هللا علٌه وسلم، هم المنجحون المدِركون ما طلبُوا ورَجْوا بفعلهم ذلن
ًَّ هللا، فمال هللا:  -ٌعنً الٌهود -عن لتادة لال: فما نمموا  الذٌن آمنوا به }إال أن حسدوا نب

، فؤما نصره وتعزٌره فمد سبمتم به، ولكن خٌاركم من آمن باهلل واتَّبع النور {وعّزروه ونصروه
 .(ٖٔ)"الذي أنزل معه
د «فما َنمَموا إال أن حسدوا نبً هللا»ٌرٌد لتادة بموله  لال الطبري:"  ، أن الٌهوَد كان محمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص بما جاء به من عند هللا رحمةا علٌهم لو اتبعوه، ألنه جاء بوضع اإلصر واألؼبلل عنهم، 
 .(ٗٔ)"فحملهم الحسد على الكفر به، وترن لبول التخفٌؾ، لؽلبة ِخْذالِن هللا علٌهم

 فوابد:ال
 بٌان شرؾ النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمته. -ٔ
 بٌان فضل تزكٌة النفس بعمل الصالحات وإبعادها عن المدسٌات من الذنوب. -ٕ
 بٌان فضل التموى واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر. -ٖ
تً سنها وجوب تولٌر النبً ملسو هيلع هللا ىلص وتعظٌمه ونصرته وإتباع الكتاب الذي جاء به والسنن ال -ٗ

 ألمته.
 

 المرآن

                                                             
 .5ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٙٔ-1ٙٔ/ٖٔ(:صٕٗٗ٘ٔتفسٌر الطبري)(ٕ)
 .5ٙٔ/ٖٔ(:صٕ٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٙٔ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٗ:ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .15ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .15ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٙٔ/ٖٔ(:صٕٙٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌْكُْم َجِمٌعًا ال ِذي لَهُ ُمْلُن الس َماَواِت َواأْلَْرِض اَل إِلَ  ِ إِلَ هَ إِال  هَُو }لُْل ٌَا أٌََُّها الن اُس إِنًِّ َرُسوُل ّللا 
ِ ال ِذي ٌُْإِمُن  ًّ ِ اأْلُّمِ ًّ ِ َوَرسُوِلِه الن بِ ِ َوَكِلَماتِِه َوات بِعُوهُ لَعَل كُْم تَْهتَُدوَن ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت فَآِمنُوا بِاَّلل  بِاَّلل 

 [1٘ٔ({ ]األعراف : 1٘ٔ)
 التفسٌر:
للناس كلهم: إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعاا ال إلى بعضكم دون بعض، الذي له  -أٌها الرسول-لل 

ناإه، المادر ملن السموات واألرض وما فٌهما، ال ٌنبؽً أن تكون األلوهٌة والعبادة إال له جل ث
وا بوحدانٌته، وصدَّلوا برسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص النبً  على إٌجاد الخلك وإفنابه وبعثه، فصدَّلوا باهلل وألرُّ
ِ الذي ٌإمن باهلل وما أنزل إلٌه من ربه وما أنزل على النبٌٌن من لبله، واتبعوا هذا  ًّ األم

 هللا، رجاء أن توفموا إلى الطرٌك المستمٌم.الرسول، والتزموا العمل بما أمركم به من طاعة 
ٌْكُْم َجِمٌعاا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ِ إِلَ ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنًِّ َرسُوُل َّللاَّ لل  ، أي:"[1٘ٔ}لُْل 

 .(ٔ)"للناس كلهم: إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعاا ال إلى بعضكم دون بعض -أٌها الرسول-
إّنً رسول هللا }، ٌا دمحم للناس كلهم {لل}ٌمول تعالى ذكره لنبٌِّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:  لال الطبري:" 
سل، مرسبل إلى بعض الناس {إلٌكم جمٌعاا ، ال إلى بعضكم دون بعض، كما كان من لبلً من الرُّ

دون بعض. فمن كان منهم أرسل كذلن، فإن رسالتً لٌست إلى بعضكم دون بعض، ولكنها إلى 
 .(ٕ)"مٌعكمج

ٌمول تعالى لنبٌه ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص } لُْل { ٌا دمحم : } ٌَا أٌََُّها النَّاُس { وهذا  لال ابن كثٌر:" 
ٌْكُْم َجِمٌعاا { أي : جمٌعكم ،  ِ ِإلَ خطاب لؤلحمر واألسود ، والعربً والعجمً ، } إِنًِّ َرسُوُل َّللاَّ

لنبٌٌن ، وأنه مبعوث إلى الناس كافة ، كما لال تعالى : } لُِل وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم ا
ًَّ َهذَا اْلمُْرآُن ألْنِذَركُْم بِِه َوَمْن بَلََػ { ]األنعام :  ًَ إِلَ نَكُْم َوأُوِح ٌْ ٌِْنً َوبَ ُ َشِهٌٌد بَ [ ولال تعالى : 5َّٔللاَّ

[ ولال تعالى : } َولُْل ِللَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب 2ٔ]هود :  } َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه ِمَن األْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ {

ٌَْن اْلبَبلغُ { ]آل عمران ٌٌَِّن أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن أَْسلَُموا فَمَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ [ ٕٓ:  َواألّمِ
ر ، وهو معلوم من دٌن واآلٌات فً هذا كثٌرة ، كما أن األحادٌث فً هذا أكثر من أن تحص

 .(ٖ)"اإلسبلم ضرورة أنه ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، رسول هللا إلى الناس كلهم
كانت بٌن أبً بكر وعمر ، رضً هللا عنهما : »لالالدرداء ، رضً هللا عنه ،  ًأبعن  

، محاورة ، فؤؼضب أبو بكر عمر ، فانصرؾ عمر عنه مؽضبا ، فؤتبعه أبو بكر ٌسؤله أن 
فمال أبو  -ٌستؽفر له ، فلم ٌفعل حتى أؼلك بابه فً وجهه ، فؤلبل أبو بكر إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 -ؼاضب وحالد  أي : -فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أما صاحبكم هذا فمد ؼامر"  -الدرداء : ونحن عنده 
إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولص على رسول هللا لال : وندم عمر على ما كان منه ، فؤلبل حتى سلم وجلس 

لال أبو الدرداء : وؼضب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجعل أبو بكر ٌمول : وهللا ٌا رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص الخبر 
ٌها الناس ، ألنا كنت أظلم ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "هل أنتم تاركوا لً صاحبً ؟ إنً للت : ٌؤ

 . (ٗ)«إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعا ، فملتم : كذبت ولال أبو بكر : صدلت"
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أعطٌت خمساا لم ٌعطهن نبً ، عن ابن عباس رضً هللا عنه 
ا : بعثت إلى الناس كافة : األحمر واألسود ، ونصرت بالرعب مسٌرة  -لبلً  وال ألوله فخرا
ا ، وأعطٌت شه ر ، وأحلت لً الؽنابم ولم تحل ألحد لبلً ، وجعلت لً األرض مسجداا وطهورا

   .(٘)"الشفاعة فؤخرتها ألمتً ، فهً لمن ال ٌشرن باهلل شٌبا

                                                             
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .(ٓٗٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
( : "رجال أحمد رجال الصحٌح ؼٌر ٌزٌد بن أبً زٌاد 1ٕ٘/1)( لال الهٌثمً فً المجمع ٖٔٓ/ٔ( المسند )(٘)

 .وهو حسن الحدٌث"
 ."إسناده جٌد ، ولم ٌخرجوه :"5ٓٗ/ٖلال ابن كثٌر فً تفسٌره: 



ٖٓ 
 

عن عمرو ابن شعٌب ، عن أبٌه ، عن جده ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عام ؼزوة تبون ، لام  
وراءه رجال من أصحابه ٌحرسونه ، حتى إذا صلى انصرؾ إلٌهم من اللٌل ٌصلً ، فاجتمع 

فمال لهم : "لمد أعطٌت اللٌلة خمساا ما أعطٌهن أحد لبلً ، أما أنا فؤرسلت إلى الناس كلهم عامة  
وكان من لبلً إنما ٌرسل إلى لومه ، ونصرت على العدو بالرعب ، ولو كان بٌنً وبٌنهم 

ت لً الؽنابم آكلها وكان من لبلً ٌعظمون أكلها ، كانوا مسٌرة شهر لملا منً رعبا ، وأحل
ا ، أٌنما أدركتنً الصبلة تمسحت وصلٌت ،  ٌحرلونها ، وجعلت لً األرض مساجد وطهورا
وكان من لبلً ٌعظمون ذلن ، إنما كانوا ٌصلون فً بٌعهم وكنابسهم ، والخامسة هً ما هً ، 

تً إلى ٌوم المٌامة ، فهً لكم ولمن شهد أن ال لٌل لً : سل ؛ فإن كل نبً لد سؤل. فؤخرت مسؤل
 .(ٔ)إله إال هللا"
عن أبً موسى األشعري ، رضً هللا عنه ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "من سمع بً من و 

 .(ٕ)أمتً أو ٌهودي أو نصرانً ، فلم ٌإمن بً ، لم ٌدخل الجنة"
الذي له ملن  ، أي:"[1٘ٔالسََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األعراؾ : }الَِّذي لَهُ ُمْلُن لوله تعالى:  

 .(ٖ)"السموات واألرض وما فٌهما
ي الذي له سلطان السَّموات واألرض وما فٌهما، وتدبٌر ذلن الذلال الطبري: ٌعنً:" 
 .(ٗ)"وتصرٌفه
ِ { أي : الذي أرسل لال ابن كثٌر:"  نً هو خالك صفة هللا تعالى ، فً لوله } َرسُوُل َّللاَّ

 .(٘)"كل شًء وربه وملٌكه ، الذي بٌده الملن واإلحٌاء واإلماتة ، وله الحكم
ًٌِ َوٌُِمٌُت{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ال ٌنبؽً أن تكون  ، أي:"[1٘ٔ}اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو ٌُْح

 .(ٙ)"األلوهٌة والعبادة إال له جل ثناإه، المادر على إٌجاد الخلك وإفنابه وبعثه
ٌمول: ال ٌنبؽً أن تكون األلوهة والِعبادة إال له جل ثناإه، دون سابر لال الطبري: " 

األشٌاء ؼٌره من األنداد واألوثان، إال لمن له سلطان كل شًء، والمادر على إنشاء خلك كل ما 
 .(2)"شاء وإحٌابه، وإفنابه إذا شاء إماتته

ِ َوَرُسوِلِه{ ]الوله تعالى:  وا  ، أي:"[1٘ٔألعراؾ : }فَآِمنُوا بِاَّللَّ فصدَّلوا باهلل وألرُّ
 .(1)"بوحدانٌته، وصدَّلوا برسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وا  لال الطبري: "  لوا بآٌات هللا الذي هذه صفته، وألِرُّ ٌمول جل ثناإه: لل لهم: فصّدِ
 أنَّه مبعوث إلى خلمه، داع إلى بوحدانٌته، وأنه الذي له األلوهة والعبادة، وصدلوا برسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5)"توحٌده وطاعته
 .(ٓٔ)"أخبرهم أنه رسول هللا إلٌهم ، ثم أمرهم باتباعه واإلٌمان به  لال ابن كثٌر:" 
ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًّ ِ اأْلُّمِ ًّ آمنوا بالنبً األمً صاحب  ، أي:"[1٘ٔ}النَّبِ

 .(ٔٔ)"المعجزات الذي ال ٌمرأ وال ٌكتب
أي : الذي وعدتم به وبشرتم به فً الكتب المتمدمة ، فإنه منعوت بذلن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)" فً كتبهم

                                                             
 .(ٕٕٕ/ٕالمسند )(ٔ)

 ."إسناد جٌد لوي أٌضا ولم ٌخرجوه :"5ٓٗ/ٖلال ابن كثٌر: فً تفسٌره:
 .(5ٙٗ/ٗالمسند )(ٕ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"، فإنه من نعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{النبً األمً}لوله:  لال الطبري: " 
ِ َوَكِلَماتِِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  المصدق بالكتب التً  ، أي:"[1٘ٔ}الَِّذي ٌُْإِمُن ِباَّللَّ

 .(ٖ)"أنزلها هللا علٌه وعلى ؼٌره من األنبٌاء
 .(ٗ)"ٌمول: الذي ٌصدق باهلل وكلماته لال الطبري: " 
 .(٘)" أي : ٌصدق لوله عمله ، وهو ٌإمن بما أنزل إلٌه من ربه لال ابن كثٌر:" 
 على لولٌن: ،[1٘ٔ} َوَكِلَماتِِه{ ]األعراؾ : واختلؾ فً لوله تعالى: 
 .(ٙ)لاله لتادة معناه: وآٌاته.احدهما: 

 .(1)، والسدي(2)لاله مجاهد عنى بذلن عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم.والثانً: أنه 
والصواب من المول فً ذلن عندنا، أنَّ هللا تعالى ذكره أمَر عباده أن  لال الطبري:" 

ًّ األمً الذي ٌإمن باهلل وكلماته، ولم ٌخصص ة النب لوا بنبّوِ الخبَر جل ثناإه عن إٌمانه من  ٌصّدِ
، فالحك فً ذلن أن ٌعمَّ «الكلمات»ببعض دون بعٍض، بل أخبرهم عن جمٌع « كلمات هللا»

 .(5)"المول، فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌإمن بكلمات هللا كلِّها، على ما جاء به ظاهُر كتاِب هللا
اسلكوا طرٌمة والتفوا أثره  ، أي:"[1٘ٔتَْهتَُدوَن{ ]األعراؾ : }َواتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُْم لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"رجاء أن توفموا إلى الطرٌك المستمٌم
ٌّاه لال الطبري:"   .(ٔٔ)"ٌمول: لكً تهتدوا فترشدوا وتصٌبوا الحّك فً اتّباعكم إ
أي : إلى الصراط  ،أي : اسلكوا طرٌمه والتفوا أثره ، } لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن { لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)"المستمٌم
 الفوابد:
 عموم رسالة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لكافه الناس عربهم وعجمهم أبٌضهم وأصفرهم. -ٔ
-هداٌة اإلنسان فردا أو جماعة أو أمة إلى الكمال واإلسعاد متولفة على إتباع النبً دمحم  -ٕ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص
 

 المرآن
ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن ) }َوِمْن لَْوِم ُموَسى  [1٘ٔ({ ]األعراف : 1٘ٔأُم 

 التفسٌر:
وِمن بنً إسرابٌل من لوم موسى جماعة ٌستمٌمون على الحك، ٌهدون الناس به، وٌعدلون به فً 

 الحكم فً لضاٌاهم.
ةٌ لوله تعالى:  { ]األعراؾ  }َوِمْن لَْوِم ُموَسى أُمَّ وِمن بنً  ، أي:"[5٘ٔ: ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ

 .(ٖٔ)"ٌستمٌمون على الحك، ٌهدون الناس به إسرابٌل من لوم موسى جماعة
ٌستمٌمون علٌه  :جماعة  ٌهتدون بالحك، أي بنً إسرابٌل :ٌعنً لال الطبري:" 
 .(ٔ)"وٌعملون

                                                                                                                                                                               
 .5ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٔٔ/ٖٔ(:ص2ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٔٔ/ٖٔ(:ص1ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٖٔ(:ص5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:2ٓٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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ا عن بنً إسرابٌل أن منهم طابفة ٌتبعون الحك  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى مخبرا
ٌِْل َوهُْم  ِ آَناَء اللَّ ٌَاِت َّللاَّ ةٌ لَابَِمةٌ ٌَتْلُوَن آ وٌعدلون به ، كما لال تعالى : } ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ

ِ َوَما أُنزَل  [ ، ولال تعالى:} َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ ٌَْٖٔٔسُجُدوَن { ]آل عمران :  لََمْن ٌُْإِمُن ِباَّللَّ
ِ ثََمناا لَِلٌبل أُولَبَِن لَُهْم أَْجرُ  ٌَاِت َّللاَّ ِ ال ٌَْشتَُروَن بِآ ٌِْهْم َخاِشِعٌَن َّلِلَّ ٌْكُْم َوَما أُنزَل إِلَ هُْم ِعْنَد َربِِّهْم إِنَّ إِلَ

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب { ]آل عمران :  َناهُُم اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلِه هُْم بِِه [ ، ولال تعالى:} ا55َّٔللاَّ ٌْ لَِّذٌَن آتَ
ٌِْهْم لَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربِّنَا إِنَّا كُنَّا ِمْن لَْبِلِه ُمسْ  ِلِمٌَن * أُولَبَِن ٌُْإتَْوَن ٌُْإِمنُوَن * َوإِذَا ٌُتْلَى َعلَ

ٌِْن بَِما َصبَُروا َوٌَدْ  تَ ا َرَزْلنَاهُْم ٌُْنِفمُوَن{ ]المصص: أَْجَرهُْم َمرَّ ٌِّبَةَ َوِممَّ  - َٕ٘رُءوَن بِاْلَحَسنَِة السَّ
ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب ٌَتْلُونَهُ َحكَّ ِتبلَوتِِه أُولَبَِن ٌُْإِمنُوَن بِِه { اآلٌة ]البمرة :  [،ٗ٘ ولال تعالى : } الَِّذٌَن آتَ
داا* [ ، ولال تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن أُوتُ ٕٔٔ وَن ِلؤلْذلَاِن سُجَّ ٌِْهْم ٌَِخرُّ وا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلِه إِذَا ٌُتَْلى َعلَ

ٌَِزٌُدهُْم ُخشُ  وَن ِلؤلْذلَاِن ٌَْبكُوَن َو وعاا { َوٌَمُولُوَن سُْبَحاَن َرّبِنَا إِْن َكاَن َوْعُد َربَِّنا لََمْفعُوال * َوٌَِخرُّ
 .(ٕ)"[5ٓٔ - 2ٓٔ]اإلسراء : 
ةٌ عالى:لوله توفً   { ]األعراؾ :  }َوِمْن لَْوِم ُموَسى أُمَّ  ، ثبلثة ألوال:[5ٌَْ٘ٔهُدوَن بِاْلَحّكِ

أحدها : أنهم الذٌن تمسكوا بالحك فً ولت ضبللتهم بمتل أنبٌابهم ، وال ٌدل هذا على استدامة 
 .(ٖ)حاله على األبد 

 .(ٗ)جرٌجابن والثانً : أنهم لوم وراء الصٌن لم تبلؽهم دعوة اإلسبلم ، 
 .(٘)وابن صورٌا وؼٌرهما ، لاله الكلبً -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : أنهم من آمن بالنبً 

ومن لوم موسى أمة } وأخرج ابن أبً حاتم عن السدي من طرٌك حامد بن ٌحٌى:" 
لال: بٌنكم وبٌنهم نهر من سهل، لال حامد: سهل. نهر من رمل  {،ٌهدون بالحك وبه ٌعدلون

 .(ٙ)"ٌجري
، لال: {ومن لوم موسى أمة ٌهدون بالحك وبه ٌعدلون}" واخرج الطبري عن السدي:" 

 .(2)"لوم بٌنكم وبٌنهم نهر من شُْهدِ 
 {،ومن لوم موسى أمة ٌهدون بالحك }هم الذٌن لال هللا تعالى:"صفوان بن عمرو: ولال  
 .(1)"وأهله سلطان من أسباط بنً إسرابٌل ٌوم الملحمة العظمى ٌنصرون اإلسبلم :ٌعنً

، {ومن لوم موسى أمة ٌهدون بالحك وبه ٌعدلون}عن ابن جرٌج لوله: "أخرج الطبري  
لال: بلؽنً أن بنً إسرابٌل لّما لتلوا أنبٌاَءهم، كفروا. وكانوا اثنً عشر سبطاا، تبّرأ سبطٌ منهم 

ق بٌنهم وبٌنهم، ففتح هللا لهم  نَفَماا فً األرض، فساروا مما صنعوا، واعتذروا، وسؤلوا هللا أن ٌفّرِ
لال ابن جرٌج:  ،ُحنَفاء مسلُمون ٌستمبلون لبلتنا فٌه حتى خرُجوا من وراء الصٌن، فهم هنالن،

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗ-5ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٖٔانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖٔ(:صٕٔ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٔ/ٖٔانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .11٘ٔ/٘(:ص1ٖ2ٕتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 من عسل من نهراا : ٌعنى(( شهد من نهر . لال السٌد أحمد شاكر:"2ٖٔ/ٖٔ(:صٕٓ٘٘ٔتفسٌر الطبري) (2)

ٌْرِ  َماءٍ  ِمنْ  أَْنَهارٌ  ِفٌَها اْلُمتَّمُونَ  ُوِعدَ  الَّتًِ اْلَجنَّةِ  َمثَلُ } ٘ٔ: دمحم سورة فً تعالى هللا لال التً الجنة أنهار  آِسنٍ  َؼ
 ،( شهد) اللفظ وبهذا، {ُمَصفًّى َعَسلٍ  ِمنْ  َوأَْنَهارٌ  ِللشَّاِربٌِنَ  لَذَّةٍ  َخْمرٍ  ِمنْ  َوأَْنَهارٌ  َطْعُمهُ  ٌَتَؽٌََّرْ  لَمْ  لَبَنٍ  ِمنْ  َوأَْنَهارٌ 
 - رمل من ٌعنً - سهل من نهر وبٌنهم: ))ٖٙٔ: ٔ المنثور الدر وفً. 2ٖ٘: ٖ تفسٌره فً كثٌر ابن ذكره
: لال ثم(( ٌجري رمل من نهر وبٌنهم: ))هكذا ذلن فنمل( 2٘: 5) اآلٌة تفسٌر فً األلوسى جاء ثم ،(( ٌجري
ا  ابتؽٌت ولو علٌه ٌعول سنداا  لها تجد أظنن وال شٌبا، أراها ال وأنا الخازن، ابن الحكاٌة هذه وضعؾ))  فً نفما

ا  أو األرض (( رمل من ٌعنً -(( سهل)) السٌوطً ذكره الذي المعنى من نمل األلوسى ونمل(( . السماء إلى سلما
 نص تحرٌر هذا. هللا شاء إن الصواب وهو ،(( شهد)) عن محرؾ ،(( سهل)) أن والصواب جداا  فاسد وهو ،

 إال به ٌإخذ ال ٌلٌه، والذي الخبر هذا ومثل نصه، تصحٌح من بمعزل فهما ضعفه أو صحته وأما وتؤوٌله، الخبر
 ."السدي على مولوفة رواٌة فً حجة وال. لها التسلٌم ٌجب لاطعة بحجة

 .11٘ٔ/٘(:ص1ٖ2ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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َولُْلنَا ِمْن بَْعِدِه ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل اْسكُنُوا األْرَض فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة }لال ابن عباس: فذلن لوله: 
لال  .، عٌسى ابن مرٌم، ٌخرجون معه«وعد اآلخرة»[ . وٗٓٔ]سورة اإلسراء:  {ِجبْنَا بِكُْم لَِفٌفاا

 .(ٔ)"ابن جرٌج: لال ابن عباس: ساروا فً السََّرب سنة ونصفاا
 .(ٕ)لال ابن كثٌر: "هذا خبر عجٌب" 
فً الحكم فً  الحكوٌعدلون ب ، أي:"[5٘ٔ}َوبِِه ٌَْعِدلُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"لضاٌاهم
 .(ٗ)"أي: وبالحك ٌعطُون وٌؤخذون، وٌُنصفون من أنفسهم فبل ٌجورون لال الطبري:" 
 الفوابد:
إنصاؾ المرآن لؤلمم والجماعات فمد صرح أن فً بنً إسرابٌل أمة لابمة على الحك،  -ٔ

وذلن بعد فساد بنً إسرابٌل، ولبل مبعث النبً الخاتم أما بعد البعثة الدمحمٌة فلم ٌبك أحد 
 إال من آمن به واتبعه لنسخ سابر الشرابع بشرٌعته.على الحك، 

أنه إذا عرؾ الحك ال ٌجوز له تملٌد أحد فً خبلفه، وإنما ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:   -ٕ
تنازعوا فً جواز التملٌد للمادر على االستدالل وإن كان عاجزاا عن إظهار الحك الذي 

بٌن النصارى، فإذا فعل ما ٌمدر ٌعلمه، فهذا ٌكون كمن عرؾ أن دٌن اإلسبلم حك وهو 
علٌه من الحك ال ٌإاخذ بما عجز عنه، وهإالء كـ النجاشً وؼٌره، ولد أنزل هللا فً 
ٌْكُْم  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ هإالء آٌات من كتابه كموله تعالى: }َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاَّللَّ

ٌِْهْم{ ]آل ع سُوِل تََرى 55ٔمران:َوَما أُْنِزَل إِلَ [، ولوله: }َوإِذَا َسِمعُوا َما أُنِزَل إَِلى الرَّ
{ ]المابدة: ا َعَرفُوا ِمْن اْلَحّكِ ْمعِ ِممَّ [ ولوله تعالى: }َوِمْن لَْوِم 1ٖأَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمْن الدَّ
ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن{ ]األعراؾ: كان المتبع للمجتهد  [ وأما إن5ُ٘ٔموَسى أُمَّ

عاجزاا عن معرفة الحك على التفصٌل، ولد فعل ما لدر علٌه مثله من االجتهاد فً 

 .(٘)التملٌد، فهذا ال ٌإاخذ إن أخطؤ كما فً المبلة
  
 المرآن

ٌْنَا إِلَى ُموَسى إِِذ اْستَْسمَاهُ لَوْ  ًْ َعْشَرةَ أَْسبَاًطا أَُمًما َوأَْوَح ُمهُ أَِن اْضِرْب بِعََصاَن }َولَط ْعنَاهُُم اثْنَتَ
ٌِْهُم اْلغَ  ٌْنًا لَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم َوَظل ْلنَا َعلَ َماَم َوأَْنَزْلنَا اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َع

ٌِْهُم اْلَمن  َوالس ْلَوى كُلُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاكُْم َوَما ظَ  لَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن َعلَ
 [ٓٙٔ({ ]األعراف : ٓٙٔ)

 التفسٌر:
لنا لوم موسى ِمن بنً إسرابٌل اثنتً عشرة لبٌلة بعدد األسباط  كل لبٌلة  -وهم أبناء ٌعموب-وفرَّ

ٌْه: أن معروفة من جهة نمٌبها. وأوحٌنا إلى موسى إذ طلب منه لومه السمٌا حٌن عطشوا فً  التِّ
اضرب بعصان الحجر، فضربه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عٌناا من الماء، لد علمت كل لبٌلة 
من المبابل االثنتً عشرة مشربهم، ال تدخل لبٌلة على ؼٌرها فً شربها، وظلَّلنا علٌهم السحاب، 

ر ٌشبه والسلوى، وهو طاب -وهو شًء ٌشبه الصَّمػ، طعمه كالعسل-وأنزلنا علٌهم المنَّ 
السَُّمانَى، وللنا لهم: كلوا من طٌبات ما رزلناكم، فكرهوا ذلن وملُّوه من طول المداومة علٌه، 
ولالوا: لن نصبر على طعام واحد، وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خٌر. وما ظلمونا 

توا علٌها حٌن لم ٌشكروا هلل، ولم ٌموموا بما أوجب هللا علٌهم، ولكن كانوا أنفسهم ٌظلمو ن؛ إذ فوَّ
ضوها للشر والنممة. كل خٌر، وعرَّ
  

                                                             
 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٖٔ(:صٕٔ٘٘ٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 ]كناب الكترونً[.ٕ(:صٖٔانظر: شرح فتح المجٌد للؽنٌمان: الدرس) (٘)
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ا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًْ َعْشَرةَ أَْسَباطاا أَُمما لنا لوم  ، أي:"[ٓٙٔ}َولَطَّْعنَاهُُم اثْنَتَ وفرَّ
كل لبٌلة معروفة من  -وهم أبناء ٌعموب-موسى ِمن بنً إسرابٌل اثنتً عشرة لبٌلة بعدد األسباط 

 .(ٔ)"جهة نمٌبها
لوم موسى من بنً إسرابٌل، فرلهم هللا فجعلهم لبابل شتى، اثنتً  :ٌعنً لال الطبري:" 
 .(ٕ)"لٌل: إنما فّرلوا أسباطاا الختبلفهم فً دٌنهم ..عشرة لبٌلة
ٌْنَا إَِلى ُموَسى إِِذ اْستَْسمَاهُ لَْوُمهُ لوله تعالى:   أَِن اْضِرْب بِعََصاَن اْلَحَجَر{ ]األعراؾ }َوأَْوَح
ٌْه: أن اضرب  ، أي:"[ٓٙٔ:  وأوحٌنا إلى موسى إذ طلب منه لومه السمٌا حٌن عطشوا فً التِّ

  .(ٖ)"بعصان الحجر
، إذ فّرلنا بنً إسرابٌل لومه اثنتً {وأوحٌنا إلى موسى}مول تعالى ذكره:ٌ لال الطبري:" 

أن اضرب بعَصان }عشرة فرلة، وتٌَّهناهم فً التٌه، فاستسموا موسى من العَطش وَؼْور الماء
 .(ٗ)"{الحجر
ناا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْ فضربه،  ، أي:"[ٓٙٔ}فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َع

 .(٘)"فانفجرت منه اثنتا عشرة عٌناا من الماء
 .(ٙ)فانّصبت وانفجرت من الحجر اثنتَا عشرة عٌناا من الماء" لال الطبري:أي:" 
لد علمت كل لبٌلة من  ، أي:"[َٓٙٔعِلَم كُلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم{ ]األعراؾ : }لَْد لوله تعالى: 

 .(2)"المبابل االثنتً عشرة مشربهم، ال تدخل لبٌلة على ؼٌرها فً شربها
، ال ٌدخل سبط {مشربهم}ٌعنً: كل أناس من األسباط االثنتً عشرة  لال الطبري:أي:" 

 .(1)على ؼٌره فً شربه"
ٌِْهُم اْلؽََماَم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(5)"وظلَّلنا علٌهم السحاب، أي:"[ٓٙٔ}َوَظلَّْلَنا َعلَ
 .(ٓٔ)ٌكنُّهم من حّر الشمس وأذاها" لال الطبري:" 

ْلَوى{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌِْهُم اْلَمنَّ َوالسَّ وأنزلنا علٌهم المنَّ  ، أي:"[ٓٙٔ}َوأَْنَزْلنَا َعلَ
َمانَى -وهو شًء ٌشبه الصَّمػ، طعمه كالعسل-  .(ٔٔ)"والسلوى، وهو طابر ٌشبه السُّ

ا لهم" لال الطبري:أي:"  طعاما
(ٕٔ). 

وللنا لهم كلوا من  ، أي:"[ٓٙٔ}كُلُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"هذا الشًء الطٌب اللذٌذ الذي رزلناكم إٌاه

ٌمول: وللنا لهم: كلوا من َحبلل ما َرزْلناكم، أٌها الناس، وطٌّبناه  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)لكم"

فكفروا  ، أي:"[ٓٙٔ}َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"بهذه النعم الجلٌلة وما ظلمونا بذلن ولكْن ظلموا أنفسهم حٌث عّرضوها بالكفر لعذاب هللا

                                                             
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٔ-2ٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .22ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .22ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .22ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .22ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .22ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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فً الكبلم محذوؾ، ترن ذكره استؽناءا بما ظَهر عما ترن، وهو:فؤِجُموا  لال الطبري:" 
{، ظلموناوما ، }ذلن، ولالوا: لن نصبر على طعام واحد، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خٌر

ا فً ملكنا وسلطاننا بمسؤلتهم ما سؤلوا، وفعلهم ما فعلوا ولكن ، }ٌمول: وما أدخلوا علٌنا نمصا
، أي: ٌنمصونها حظوَظها باستبدالهم األدنى بالخٌر، واألرذل {كانوا أنفسهم ٌظلمون

 .(ٔ)باألفضل"
 الفوابد:
 أم كره وكابنا من كان. إذا أنعم هللا على عبد أو أمة نعمة ثم لم ٌشكرها تسلب منه أحب -ٔ
َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن  }:أن العذاب ظلم وضر من العباد ألنفسهم كما لال تعالىومن الفوابد:  -ٕ

 .{َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُمونَ 
 

 المرآن
ٌُْث ِشئْتُْم َولُولُوا ِحط ةٌ  ًدا نَْغِفْر  }َوإِْذ لٌَِل لَُهُم اْسكُنُوا َهِذِه اْلمَْرٌَةَ َوكُلُوا ِمْنَها َح َواْدُخلُوا اْلبَاَب سُج 

 [ٔٙٔ({ ]األعراف : ٔٙٔلَكُْم َخِطٌئَاتِكُْم َسنَِزٌُد اْلُمْحِسنٌَِن )
 التفسٌر:
عصٌان بنً إسرابٌل لربهم سبحانه وتعالى ولنبٌهم موسى علٌه السبلم،  -أٌها الرسول-واذكر 

، وكلوا من « بٌت الممدس»لهم: اسكنوا لرٌة وتبدٌلهم المول الذي أمروا أن ٌمولوه حٌن لال هللا 
ثمارها وحبوبها ونباتها أٌن شبتم ومتى شبتم، ولولوا: ُحطَّ عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب خاضعٌن 

ٌَْريِ الدنٌا واآلخرة.  هلل، نؽفر لكم خطاٌاكم، فبل نإاخذكم علٌها، وسنزٌد المحسنٌن ِمن َخ
واذكر لهم حٌن  ، أي:"[ٔٙٔنُوا َهِذِه اْلَمْرٌَةَ{ ]األعراؾ : }َوإِْذ لٌَِل لَُهُم اْسكُ لوله تعالى: 

 .(ٕ)"للنا ألسبلفهم اسكنوا بٌت الممدس

ا، ٌا دمحم، من خطؤ فعل هإالء  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: واذكر أٌضا
م، وتبدٌلهم الموَل الذي أمروا أن الموم، وخبلفِهم على ربهم، وعصٌانهم نبٌَّهم موسى علٌه السبل

 .(ٖ)"، وهً لرٌة بٌت الممدس{اسكنوا هذه المرٌة}ٌمولوه حٌن لال هللا لهم: 
 على ألوال: ،«المرٌة»واختلؾ المفسرون فً تعٌٌن  

 .(2)، وهو لول الجمهورٙ()، والربٌع(٘)، والسدي(ٗ)األول:أنها بٌت الممدس. لاله لتادة
 .(1)بٌت  الممدس، إذ كانت لاعدة ومسكن ملون. لاله ابن زٌدوالثانً: أنها أرٌحا من 

 .(5)والثالث: أنها : الرملة واألردن وفلسطٌن وتدمر، لاله الضحان
 والراجح هو المول األول، وهو لول الجمهور. وهللا أعلم. 

 ، أي "المدٌنة، سمٌت بذلن ألنها تمرت أي[ٔٙٔ]األعراؾ : ولوله تعالى}َهِذِه اْلَمْرٌَةَ{
 . (ٓٔ)اجتمعت ومنه لرٌت الماء فً الحوض أي جمعته"

ولال أهل اللؽة، أن "اشتماق المرٌة من لرٌت، أي جمعت، والممراة: الحوض ٌجمع فٌه  
 ، لال(ٕ)، وٌمال لبٌت النمل: لرٌة، ألنه ٌجمع النمل (ٔ)الماء، والمَِرّي: مسٌل ٌجتمع الماء إلٌه

 :(ٖ)الشاعر

                                                             
 .22ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .21ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)

 .ٕٓٔ/ٕ(:ص555( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٕ(:صٓٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٓٔ/ٕ(:صٔٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٖٓٔ/ٕ(:صٕٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٓٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔٓ/ٔ( نمبل: عن تفسٌر الثعلبً: 5)
 .5ٓٗ/ٔ(تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
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ٌِْل َساِرٌٍَة َلْطُر  َكؤَنَّ لَُرى نَْمٍل َعلَى  َسَرَواتَِها      ٌُلَبُِّدَها فًِ لَ
 .(ٗ)فالمرٌة تجمع أهلها، ومنه ٌمال للظهر: المرى، ألنه مجتمع الموى" 
ٌُْث ِشبْتُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وكلوا من مطاعمها ، أي:"[ٔٙٔ}َوكُلُوا ِمْنَها َح

 .(٘)"وثمارها من أي جهة ومن أي مكان شتبم منها
 .(ٙ)"ٌمول: من ثمارها وحبوبها ونباتها أنّى شبتم منها لال الطبري:" 
ولولوا حٌن دخولكم: ٌا أهلل ُحطَّ  ، أي:"[ٔٙٔ}َولُولُوا ِحطَّةٌ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"عنا ذنوبنا
 .(1)"، تحطُّ ذنوبنا{ِحّطةٌ }ٌمول: ولولوا: هذه الفعلة  لال الطبري:" 

  .(5)لول المابل : " حط هللا عنن خطاٌان فهو ٌحطها حطة "والـ}ِحطَّةٌ{: من 
 على ألوال: ،«ِحطَّةٌ »معنى: واختلؾ أهل العلم فً 

، (ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)، وابن زٌدٍ (ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)ُحطَّ عنا خطاٌانا، وهو لول الحسن : أن معناه:أحدها
 . (ٗٔ)ورواٌة ابن جرٌج عن ابن عباس

. وهذا تفسٌر حسن، لال به كثٌر من أهل (٘ٔ)اللفظ" لال الماوردي :"وهو أشبهُ بظاهر 
 .(ٙٔ)العلم

، كؤنهم وجهوا تؤوٌله : لولوا (2ٔ)والثانً:أن معناه: لولوا )ال إله إال هللا(. روي ذلن عن عكرمة
 الذي ٌحط عنكم خطاٌاكم، وهو لول ال إله إال هللا .

ٌة سعٌد بن جبٌٍر، عن ابن والثالث: أن }ِحطَّة{ المؽفرة، فكؤنه أمر باالستؽفار، وهو روا
 .(5ٔ)، وروي عن عطاء والحسن ولتادة والربٌع بن أنس نحو ذلن(1ٔ)عباٍس 

 .  (ٕ)، وهو رواٌة الضحان، عن ابن عباٍس (ٔ)والرابع: أنه لولهم : "هذا األمر حك كما لٌل لكم"

                                                                                                                                                                               

، "مماٌٌس 5ٖٔٔ/ ٖ، "تهذٌب اللؽة" )لرأ( ٔٔٗ/ ٕ، "جمهرة أمثال العرب" 2ٓٔ/ ٕ(انظر "الزاهر" ٔ)
 .2ٖٓ/ ٙ، "المحكم" 21/ ٘اللؽة" )لرى( 

/ ٙ، وانظر "اللسان" )لرأ( 2ٖٓ/ ٙ(لال ابن سٌده: لرٌة النمل: ما تجمعه من التراب، "المحكم" ٕ)
 البٌت الذي ذكره ٌإٌد لول ابن سٌده.. و2ٖٔٙ
 ، ولم أتعرؾ على لابله.ٕ٘٘/ٕ( البٌت من شواهد الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٕ٘٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗ)

 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .21ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .21ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)

 .٘ٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٔٔ/ٔ(:ص1ٗ٘، وابن أبً حاتم)٘ٓٔ/ٕ(:ص5ٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٔ(:ص1ٗ٘، وابن أبً حاتم)٘ٓٔ/ٕ(:ص5ٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕ(:صٓٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ٕ(:صٗٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٙٓٔ/ٕ(:صٔٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٙٔ/ٔكت والعٌون: (الن٘ٔ)
، تفسٌر ابن أبً حاتم: 5ٕٙ/ٔ، معانً المرآن لؤلخفش: 2ٓ(انظر: ؼرٌب المرآن وتفسٌره للٌزٌدي: ٙٔ)
، أنوار 1ٖٕ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٕٕٔ، المفردات للراؼب: ٕٙٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 1٘ٔ/ٔ

، ٖٗٔ/ٕ، محاسن التؤوٌل للماسمً: ٗٓٔ/ٔ، إرشاد العمل السلٌم ألبً السعود: 1٘/ٔالتنزٌل للبٌضاوي: 
 وؼٌرها.
 .1ٔٔ/ٔ(:ص1ٕ٘، وابن أبً حاتم)2ٓٔ/ٕ(:ص٘ٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
، وفٌه:" : )حطة( ، مؽفرة".  وأنظر: ٙٓٔ/ٕ(:صٕٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 . وفٌه": أمروا أن ٌستؽفروا". ٙٓٔ/ ٕ(:صٙٔٓٔالخبر)
 .1ٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٔ)
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 .(ٖ)الخامس: معناه: " أن ألروا بالذنب". حكاه األوزاعً عن ابن عباس
عن بعضهم، فكؤن المعنى علٌه: ادخلوا  (ٗ)معنى )ِحطَّةٌ(: بسم هللا، ذكره السمرلنديالسادس: أن 

الباب خاضعٌن هلل مستعٌنٌن به على عدوكم، فإن فعلتم ذلن ؼفرنا لكم خطاٌاكم نتٌجة امتثالكم، 
 وهو محتمل.

 . (٘)والسابع: أن )ِحطَّة( من ألفاظ أهل الكتاب ال ٌعرؾ المراد منها، لاله األصم
والثامن: أن )ِحطَّة(: كانت تعنً فً ذلن المكان الداللة على العجز، وهً من ألوال أصحاب 
ا، وال ٌؤخذوا منهم حذراا، فٌكون  المسؤلة والشحاذٌن، أمروا بها كٌبل ٌحسب لهم أهل المرٌة حسابا

 . (ٙ)المول الذي أمروا به على ذلن لوالا ٌخاطبون به أهل المرٌة
تعنً إلامة من الحط بمعنى حط الرحال وإنزالها، أي: ادخلوا لابلٌن إنكم  والتاسع: أن )ِحطَّة(

 .(2)ناوون اإللامة واالستمرار بها، لاله أبو مسلم األصفهانً
 .(1)وهذان الموالن األخٌران كما ذكر األلوسً بعٌدان لعدم ظهور تعلك الؽفران بهما

 هللا أعلم.وأحسن هذه الوجوه وألربها إلى التحمٌك المول األول، و
داا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وادخلوا الباب خاضعٌن  ، أي:"[ٔٙٔ}َواْدُخلُوا اْلَباَب سُجَّ
 .(5)"هلل

 .(ٓٔ)ساجدٌن هلل شكراا على خبلصكم من التٌه" :لال الصابونً:" أي
ا{ ]األعراؾ :  :فً لوله ،«الباب»واختلفوا فً  دا  ، على ثبلثة[ٔٙٔ}َواْدُخلُوا اْلبَاَب سُجَّ

 أوجه:
، (ٔٔ)أحدها: أنه باب فً بٌت الممدس ٌعرؾ الٌوم بـ )باب ِحطَّةَ(، وهذا لول ابن عباس

 .(ٙٔ)، وهو المشهور(٘ٔ)،  واختاره الطبري(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)ومجاهد
 .(2ٔ): أنه باب المبة التً كان ٌصلً إلٌها موسى وبنو إسرابٌلًوالثان

 .(1ٔ)أمروا بدخولهاوالثالث: أنه باب المرٌة، التً 
 .(5ٔ)وكان لها سبعة أبواب" ،بابا من أبواب المرٌة :لال الثعلبً:"ٌعنً 

داا{ ]األعراؾ :  :واختلفوا فً لوله   ، على وجهٌن:[ٔٙٔ}َواْدُخلُوا اْلبَاَب سُجَّ

                                                                                                                                                                               

. ، وٌمرب منه ما ذكره السٌوطً فً المهذب فٌما ولع فً 2ٓٔ-ٙٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
ا، فكؤن المطلوب منهم: اإللرار بصدق الرسول فٌما جاء به،  1ٗالمرآن من المعرب:  من أن المعنى صوابا

 والتسلٌم وعدم التكذٌب، وهو محتمل.
 .1ٔٔ/ٔ(:ص1ٔ٘وابن أبً حاتم) ،2ٓٔ/ٕ(:ص2ٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٔٔ/ٔ(:ص1ٖ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( أنظر: بحر العلوم: ٗ)
، وذكر ذلن السٌوطً فً المهذب فٌما ولع فً المرآن من المعرب: 5٘/ٖ(أنظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٘)
 ، وهو لول بعٌد إذ اللفظة معلومة االشتماق فً العربٌة.1ٖ-1ٗ

 .٘ٔ٘/ٔر: التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: (انظٙ)
 .٘ٔ٘/ٔ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 5٘/ٖ(انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( أنظر: روح المعانً: 1)

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٗٓٔ/ٕ(:صٙٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٔ(:ص2ٗ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٓٔ/ٕ(:صٖٓٓٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٕٔ)
 .ٗٓٔ/ٕ(:ص٘ٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ، و تفسٌر المرطبً: ٖٓٔ/ٕ( انظر:تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٓٔٗ/ٔالمرطبً: ، و تفسٌر ٖٓٔ/ٕ( انظر:تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 1ٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 5ٔ)
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ا، منحنٌن ركوعا. وهذا لول ابن عباس  .(ٔ)أحدهما: أن معناه: ُركَّعا
 .(ٕ) خشوعا، ال على هٌبة متعٌنةوالثانً: أن معناه: متواضعٌن 

 االنحناء لمن سُجد له معظَّما بذلن. :«السجود»والمول األول أشبه بالصواب: وأصل   
 :(ٖ)ومنه لول زٌد الخٌل بن مهلهل الطابً ،«ساجد»فكل منحن لشًء تعظٌما له فهو 

 داا ِلْلَحوافِرِ بََجْمعٍ تََضلُّ اْلبَْلُك فً ُحُجَراتِِه     تََرى األْكَم فٌِِه سُجَّ 
 :(ٗ)، أي: خاشعة خاضعة، ومن ذلن لول أعشى بنً لٌس بن ثعلبة«سجدا»:فموله

 ٌَُراِوُح ِمْن َصَلواِت اْلِملٌَـ      ِن َطْوراا سُُجوداا َوَطْوراا ِحَواراا 
ركعا، ألن الراكع منحن، وإن كان الساجد أشد  {سجدا}فذلن تؤوٌل ابن عباس لوله :  
 .(٘)انحناء منه
عن أبً هرٌرة، رضً هللا عنه، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لٌل لبنً إسرابٌل : }اْدُخلُوا اْلبَاَب  

داا َولُولُوا ِحطَّةٌ{ فدخلوا ٌزحفون على أستاههم، فبّدلوا ولالوا : حطة : حبة فً شعرة"" سُجَّ
(ٙ). 

سجدا{، فدخلوا ممنعً وروي عن عبد هللا بن مسعود لال: "لٌل لهم: }ادخلوا الباب  
 .(2)رإسهم"
نؽفر لكم خطاٌاكم، فبل  ، أي:"[ٔٙٔ}نَْؽِفْر لَكُْم َخِطٌبَاتِكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"نإاخذكم علٌها
 .(5)لال لتادة:" من كان خاطبا ؼفرت له خطٌبته"

فبل ٌإاخذكم ، التً سلفت منكم، فٌعفو لكم عنها، {ذنوبكم}ٌتؽمد لكم ربكم  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"بها

 .(ٔٔ)نرحْمكم، ونسترها علٌكم، فبل نفضحكم بالعموبة علٌها " :لال الماوردي:" أي 
التؽطٌة والستر، فكل ساتر شٌبا فهو ؼافره، ومن ذلن لٌل للبٌضة من  :«الؽفر»وأصل 

ؼمد السٌؾ، وهو ما :، ألنها تؽطً الرأس وتجنه، ومنه «مؽفر»الحدٌد التً تتخذ ُجنة للرأس 

                                                             

 .ٗٓٔ/ٕ(:ص1ٓٓٔ(، و)2ٓٓٔ(، و)ٙٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٗٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
، وحماسة ابن الشجري  ٕٙ٘، واألضداد البن األنباري :  15ٓ، والمعانً الكبٌر :  1ٕ٘:  ٔ( الكامل ٖ)

 ، وؼٌرها . والباء فً لوله " بجمع " متعلمة ببٌت سالؾ هو :  5ٕٔ، ومجموعة المعانً :  5ٔالشجري : 
َوابِِر؟بَنًِ َعاِمٍر ، َهْل تَْعِرفُوَن إِذَا َؼَدا ... أَبُو ِمْكنٍَؾ لَْد َشدَّ عَ   ْمَد الدَّ

والبلك جمع أبلك وبلماء : الفرس ٌرتفع تحجٌلها إلى الفخذٌن. والحجرات جمع حجرة )بفتح فسكون( : 
الناحٌة. واألكم )بضم فسكون ، وأصلها بضمتٌن( جمع إكام ، جمع أكمة : وهً تل ٌكون أشد ارتفاعا مما حوله 

المعانً الكبٌر : " ٌمول : إذا ضلت البلك فٌه مع شهرتها فلم  ، دون الجبل ، ؼلٌظ فٌه حجارة . لال ابن لتٌبة فً
تعرؾ ، فؽٌرها أحرى أن ٌضل. ٌصؾ كثرة الجٌش ، وٌرٌد أن األكم لد خشعت من ولع الحوافر " . وفً 

 المطبوعة هنا " فٌه " والجٌد ما أثبته ، والضمٌر فً " منه " للجٌش أو الجمع.
: عمل عملٌن فً عمل ، ٌعمل ذامرة وذا مرة ، لال لبٌد ٌصؾ  . راوح ٌراوح مراوحةٔٗ( دٌوانه: ٗ)
 فرسا :

 وولّى عامدا ِلِطٌات فَْلج      ٌراوح بٌن صون وابتذال
ولوله : " من صلوات " " من " هنا لبٌان الجنس ، مثل لوله تعالى : ٌحلون فٌها من أساور من ذهب 

" التً تمتضٌها " ٌراوح " ، لداللة ما ٌؤتً علٌها ، وٌلبسون ثٌابا خضرا من سندس واستبرق " . وحذؾ " بٌن 
وهو لوله : " طورا . . وطورا " . والجإار : رفع الصوت بالدعاء مع تضرع واستؽاثة وجزع . جؤر إلى ربه 

 ٌجؤر جإارا .
 .٘ٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 (.55ٓٓٔ(، و سنن النسابً الكبرى برلم )25ٗٗ(صحٌح البخاري برلم )ٙ)
 .1ٔٔ/ٔ(:ص25٘( أخرجه ابن أبً حاتم)2)

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٔٔ/ٔ(:ص1٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)5)

 .21ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٔٔ)
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، لتؽطٌته الثوب، وحوله بٌن الناظر والنظر «ؼفرة»تؽمده فواراه ولذلن لٌل لزببر الثوب : 
 : (ٔ)إلٌه، ومنه لول أوس بن حجر

 فبل أعتب ابن العم إن كان جاهبل       وأؼفر عنه الجهل إن كان أجهبل 
 .(ٕ) : أي: أستر علٌه جهله بحلمً عنه«وأؼفر عنه الجهل»فموله:  
، جمع :خطٌة، بؽٌر همز، كما)المطاٌا(، جمع: مطٌة، ولو كانت )الخطاٌا( «الخطاٌا»و 

مجموعة على)خطٌبة(، بالهمز : لمٌل خطابً على مثل لبٌلة ولبابل، ولد تجمع " خطٌبة " 
بالتاء، فٌهمز فٌمال " خطٌبات " . و " الخطٌبة " فعٌلة، من " َخِطَا الرجل ٌخطؤ ِخْطؤ "، وذلن 

 : (ٖ)حك. ومنه لول الشاعر إذا عدل عن سبٌل ال
ٌْن تََكنَّفاه           لعمر هللا لد خطبا وخابا  وإن ُمَهاِجَر

 .(ٗ)ٌعنً : أضبل الحك وأثما
ٌَْريِ  ، أي:"[ٔٙٔ}َسَنِزٌُد اْلُمْحِسنٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وسنزٌد المحسنٌن ِمن َخ

 .(٘)"الدنٌا واآلخرة
 .(ٙ)لال الثعلبً: "إحسانا وثوابا"

ا فً زٌادة ثوابه ومن كان  :لال النسفً:" أي من كان محسناا منكم، كانت تلن الكلمة سببا
ا كانت له توبة ومؽفرة"  .(2)مسٌبا

 .(1)لال ابن كثٌر:" أي : إذا فعلتم ما أمرناكم ؼفرنا لكم الخطٌبات وضعفنا لكم الحسنات"
زٌد بعد ذلن لمن أحسن، لال ابن عطٌة:" المعنى: إذا ؼفرت الخطاٌا بدخولكم ولولكم 

 .(5)وكان من بنً إسرابٌل من دخل كما أمر ولال ال إله إال هللا فمٌل هم المراد بـ}اْلُمْحِسنٌَِن{ هنا"
 .(5)هنا"

 .(ٓٔ)"وهم المطٌعون هلل،على ما وعدتكم من ؼفران الخطاٌا {، "اْلُمْحِسنٌِنَ  لال الطبري:}

كان مخطبا نؽفر له  لال ابن عباس:"من كان منكم محسنا زٌد فً إحسانه، ومن
 ، نحو ذلن.(ٕٔ). وروي عن لتادة(ٔٔ)خطٌبته"
 الفوابد:

                                                             

، وأما فً سابر الكتب : "  2ٖٔ. وهذه الرواٌة جاءت فً شرح شواهد المؽنً : ٖٔ(دٌوانه ، لصٌدة " ٔ)
وهً أجود. ولوله : " أجهل " بمعنى جاهل ، كما لالوا " أوجل " بمعنى وجل ، وأمٌل " إن كان ظالما " ، 

بمعنى مابل ، وأوحد بمعنى واحد ، وؼٌرها. ورواٌة صدر البٌت على الصواب : " أال أعتب " كما فً 
. ٌمول : . وٌروى " وال أشتم ابن العم " 5ٙ:  ٕوؼٌره ، أو " ولد أعتب " كما فً المرطٌن  5ٓ٘المفضلٌات 

 أبلػ رضاه إذا ظلم او جهل ، فؤترن له ما ال ٌحب إلى ما ٌرضاه.
 .ٓٔٔ-5ٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
،  ٘ٓٗ:  ٕوالخزانة  1ٙ، وكتاب المعمرٌن :  5ٓٔ:  ٖ(البٌت  ألمٌة بن األسكر، أمالً المالً ٖ)

رن كبٌرة خطبا . . " و " لٌترن وٌروى صدره " أتاه مهاجران تكنفاه " . وأما عجزه فاختلفت رواٌاته : " بت
شٌخه خطبا . . " ، " ففارق شٌخه ، . . " وكان أمٌة لد أسن ، عمر فً الجاهلٌة عمرا طوٌبل ، وألفاه اإلسبلم 
هرما . ثم جاء زمن عمر ، فخرج ابنه كبلب ؼازٌا ، وتركه هامة الٌوم أو ؼد . فمال أبٌاتا منها هذا للبٌت ، فلما 

ى سعد بن أبً ولاص : أن رحل كبلب بن أمٌة بن األسكر ، فرحله . وله مع عمر فً هذه سمعها عمر ، كتب إل
 ( . 5ٓٔ:  ٔالحادثة لصة جٌدة )فً المالً 

 .ٓٔٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)

 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .ٙٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٔ٘ٔ/ٔالمحرر الوجً: ( 5)

 .21ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٔٔ/ٕ(:ص1ٔٓٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .5ٔٔ/ٔ(:ص1ٙ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
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وعد هللا لهم بدخولها؛ وٌإخذ هذا الوعد من األمر بالدخول؛ من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ
 فكؤنه ٌمول: فتحنا لكم األبواب فادخلوا.

ألٌس ِحّل ومنها: جواز أكل بنً إسرابٌل من هذه المرٌة التً فتحوها؛ فإن لال لابل:  -ٕ
الؽنابم من خصابص هذه األمة . أي أمة دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فالجواب: بلى، واإلذن لبنً إسرابٌل 
أن ٌؤكلوا من المرٌة التً دخلوها لٌس على سبٌل التملٌن؛ بل هو على سبٌل اإلباحة؛ 

 وأما ِحّل الؽنابم لهذه األمة فهو على سبٌل التملٌن.
نصره هللا، وفتح له الببلد أن ٌدخلها على وجه الخضوع،  ومنها: أنه ٌجب على من -ٖ

داا}والشكر هلل؛ لموله تعالى:  ؛ ولهذا لما فتح النبً ملسو هيلع هللا ىلص {َولُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا اْلَباَب سُجَّ
ا رأسه ا مبٌناا{ ]الفتح:  (ٔ)مكة دخلها مطؤطبا  [.ٌٔمرأ لول هللا تعالى: }إنا فتحنا لن فتحا

منها: أن الجهاد مع الخضوع هلل عّز وجّل، واالستؽفار سبب للمؽفرة؛ لموله تعالى: و -ٗ
}نؽفر لكم خطاٌاكم{، وسبب لبلستزادة أٌضاا من الفضل؛ لموله تعالى: }وسنزٌد 

 المحسنٌن{.
ا إلى عباد  -٘ ومنها: أن اإلحسان سبب للزٌادة سواء كان إحساناا فً عبادة هللا، أو إحسانا

سان سبب للزٌادة؛ ولد ثبت عن الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "هللا فً عون العبد هللا؛ فإن اإلح
؛ ولال: "ومن كان فً حاجة أخٌه كان هللا فً  (ٕ)ما كان العبد فً عون أخٌه"

 ."(ٖ)حاجته
 

 المرآن
ٌَْر ال ِذي لٌَِل لَُهْم فَؤَْرسَ  ٌِْهْم ِرْجًزا ِمَن الس َماِء بَِما َكانُوا }فَبَد َل ال ِذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم لَْواًل َغ ْلنَا َعلَ

 [ٕٙٔ({ ]األعراف : ٌَْٕٙٔظِلُموَن )

 التفسٌر:
فؽٌَّر الذٌن كفروا باهلل منهم ما أمرهم هللا به من المول، ودخلوا الباب ٌزحفون على أستاههم، 

 بسبب ظلمهم وعصٌانهم.ولالوا: حبة فً شعرة، فؤرسلنا علٌهم عذاباا من السماء، أهلكناهم به؛ 
ٌَْر الَِّذي لٌَِل لَُهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   ، أي:"[ٕٙٔ}فَبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم لَْوالا َؼ

فؽٌَّر الذٌن كفروا باهلل منهم ما أمرهم هللا به من المول، ودخلوا الباب ٌزحفون على أستاههم، 
 .(ٔ)"ولالوا: حبة فً شعرة

ولد لٌل  ،فؽٌَّر الذٌن كفروا باهلل منهم ما أمرهم هللا به من المول، فمالوا الطبري:"لال  
ولولهم ذلن كذلن، هو ؼٌر المول الذي لٌل لهم  ،حنطة فً شعٌرة: لهم: لولوا: هذه حطة

 .(ٕ)"لولوه
ٌَْر الَِّذي واختلؾ فً لوله تعالى:  لٌَِل لَُهْم{ ]األعراؾ :  }فَبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم لَْوالا َؼ
 :(ٔ) على وجوه ،[ٕٙٔ

                                                             
: أٌن ركز النبً ملسو هيلع هللا ىلص الراٌة ٌوم الفتح، حدٌث رلم 5ٗ، كتاب المؽازي، باب ٖٓ٘راجع البخاري ص (ٔ)
: ذكر لراءة ٖ٘مسافرٌن، كتاب فضابل المرآن وما ٌتعلك به، باب ، كتاب صبلة ال1ٖٓ؛ ومسلماا ص1ٕٔٗ

؛ ولم ألؾ على من أخرجه بلفظ "مطؤطباا 25ٗ[ 1ٖٕ] 1٘ٗٔالنبً ملسو هيلع هللا ىلص سورة الفتح ٌوم فتح مكة، حدٌث رلم 
 رأسه".

حدٌث : فضل االجتماع على تبلوة المرآن، ٔٔ، كتاب الذكر والدعاء، باب 2ٗٔٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
 .55ٕٙ[ 1ٖ] 1ٖ٘ٙرلم 

: ال ٌظلم المسلم المسلم وال ٌسلمه، حدٌث رلم ٖ، كتاب المظالم، باب 5ٕٔأخرجه البخاري ص (ٖ)
[ 1٘] 21٘ٙ: تحرٌم الظلم، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب البر والصلة، باب 5ٕٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٕٕٗٗ
ٕ٘1ٓ. 

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
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أحدها: أنهم: "دخلوا الباب ٌزحفون على أستاهم، ولالوا : حبة فً شعٌرة". روي ذلن عن 
، وعطاء (ٖ)، وعلى هذا المول عامة المفسرٌن، ولد روي عن ابن عباس(ٕ)-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا

 .(ٗ)والربٌع وٌحٌى بن رافع نحو ذلنومجاهد وعكرمة ولتادة والضحان والحسن 
 .(ٙ)، وأبو الكنود(٘)والثانً: أنهم لالوا: حنطة حمراء فٌها شعٌرة. لاله عكرمة

 .(2)أٌضا والثالث:أنهم: فجعلوا ٌدخلون من لبل أستاههم وٌمولون : حنطة. لاله ابن عباس
ة حنطة حمراء مثموبة فٌها والرابع: إنهم لالوا: " هطى سمما ٌا ازبة هزبا "، وهو بالعربٌة : حب

 .(1)شعٌرة سوداء. لاله ابن مسعود
[: أنهم لم 5٘والخامس: ولال أبو مسلم : إن المراد بموله تعالى: }َفبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا{ ]البمرة:

عز -ٌفعلوا ما أمرهم هللا به، ولم ٌلتفتوا إلٌه، ال على أنهم أتوا له ببدل، ودلل على لوله ذلن بموله
لُوا َكبلَم : }َسٌَمُوُل اْلُمَخلَّفُوَن إِذَا انَطلَْمتُْم إَِلى َمَؽانَِم ِلتَؤُْخذُوَها َذُرونَا َنتَّبِْعكُْم ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُبَدِّ -وجل

ِ{ ]الفتح:  .(5)[، ولم ٌكن تبدٌلهم إال الخبلؾ فً الفعل ال فً المول فكذلن هناَّ٘ٔللاَّ
 وهذا لول بعٌد؛ ألن ظاهر اآلٌة واألحادٌث الصحٌحة تبطله، وهللا أعلم.  
وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل علٌه السٌاق أنهم بدلوا أمر هللا لهم من الخضوع  

بالمول والفعل، فؤمروا أن ٌدخلوا سجداا، فدخلوا ٌزحفون على أستاههم من لبل أستاههم رافعً 
: حطة، أي : احطط عنا ذنوبنا، فاستهزإوا فمالوا : حنطة فً رإوسهم، وأمروا أن ٌمولوا 

شعرة، وهذا فً ؼاٌة ما ٌكون من المخالفة والمعاندة ؛ ولهذا أنزل هللا بهم بؤسه وعذابه بفسمهم، 
ا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا  وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا لال : }فَؤَنزْلنَا َعلَى الَِّذٌَن َظلَُموا ِرْجزا

، ومعنى السجود فً لوله تعالى عند الدخول، أي: "االنحناء شكراا هلل تعالى ال ألن (ٓٔ)ٌَْفسُمُوَن{"
بابها لصٌر كما لٌل، إذ ال جدوى له، والظاهر أن الممصود من السجود مطلك االنحناء إلظهار 

لتوراة العجز والضعؾ كٌبل ٌفطن لهم أهل المرٌة وهذا من أحوال الجوسسة، ولم تتعرض لها ا

وٌبعد أن ٌكون السجود المؤمور به سجود الشكر ألنهم داخلون متجسسٌن ال فاتحٌن ولد جاء فً 
الحدٌث الصحٌح أنهم بدلوا وصٌة موسى فدخلوا ٌزحفون على استاهم كؤنهم أرادوا إظهار 
الزمانة فؤفرطوا فً التصنع بحٌث ٌكاد أن ٌفتضح أمرهم ألن بعض التصنع ال ٌستطاع 

 .(ٔٔ)استمراره"

                                                                                                                                                                               

، الكشاؾ 5ٕٗ/ٖ: -تحمٌك الفابز-، والبسٌط للواحدي٘ٔٔ-ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
، معالم ٖٗٓ/2، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٖٕ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 1ٖٕ/ٔللزمخشري: 
 وؼٌرها.  1٘/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 55/ٔالتنزٌل للبؽوي: 

هللا صلى هللا علٌه و سلم : لال هللا لبنً إسرابٌل : " ادخلوا الباب سجدا  ( عن أبً هرٌرة، لال رسولٕ)
ولولوا حطة نؽفر لكم خطاٌاكم " ، فبدلوا ودخلوا الباب ٌزحفون على أستاهم ، ولالوا : حبة فً شعٌرة .) رواه 

" حبة فً شعرة حلبً( ، عن عبد الرزاق ، بهذا اإلسناد ، ولكن بلفظ  1ٖٔص  ٕ)ج  1ٕٖٔأحمد فً المسند : 
)فتح الباري( ، من طرٌك عبد الرازق. وذكر الحافظ  5ٕٕ - 1ٕٕ:  1، و ٕٖٔ:  ٙ" . وكذلن رواه البخاري 

( أن لفظ " شعرة " رواٌة أكثر رواة البخاري ، وأن رواٌة الكشمٌهنً " شعٌرة " . وذكره ابن كثٌر 5ٕٕ:  1)
ا لمسلم والترمذي ، من رواٌة  1ٓٔ:  ٔ  عبد الرزاق(.، ونسبه أٌضا

 .٘ٔٔ/ٕ(:صٖٗٓٔ، و تفسٌر الطبري)ٕٓٔ-5ٔٔ/ٔ(:ص5ٓ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗ)
 .٘ٔٔ/ٕ(:ص:ٖٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٔٔ/ٔ(:ص11٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕ(:صٕٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
، والدر ٗٔٔ/ٕ(:ص5ٕٓٔ، والتفسٌر الطبري)5ٔٔ/ٔ(:ص15٘ر ابن أبً حاتم)( أنظر: تفس1ٌ)
 .2ٔ/ٔالمنثور: 
 ،ٕٙٙ/ٔ، وروح المعانً لؤللوسً: 52/ٖ( أنظر: مفاتٌحِ الؽٌب للرازي: 5)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .٘ٔ٘( انظر: تفسٌر ابن عاشور: ٔٔ)
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ا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا ٌَْظِلُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌِْهْم ِرْجزا ، [ٕٙٔ}فَؤَْرَسْلنَا َعلَ
 .(ٔ)"فؤرسلنا علٌهم عذاباا من السماء، أهلكناهم به؛ بسبب ظلمهم وعصٌانهم أي:"

بَعثنا علٌهم عذاباا، أهلكناهم بما كانوا ٌؽٌِّرون ما ٌإمرون به،  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٕ)"فٌفعلون خبلؾ ما أمرهم هللا بفعله، وٌمولون ؼٌر الذي أمرهم هللا بفعله

ا ِمَن  ،  فً لوله تعالى:«الرجز»واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى  ٌِْهْم ِرْجزا }فَؤَْرَسْلنَا َعلَ
 :[ٕٙٔالسََّماِء بَِما َكانُوا ٌَْظِلُموَن{ ]األعراؾ : 
 .(ٗ)، وهو لول الجمهور(ٖ)األول:أنه الطاعون،لاله ابن زٌد

 .(٘)والثانً: أنه الؽضب. وهو لول أبً العالٌة
 .(1)أحد لولٌه، وابن زٌد فً (2)، ولتادة(ٙ)والثالث: أنه العذاب. لاله ابن عباس

 .(5)والرابع:ولٌل: إما الطاعون أو البرد. لاله الشعبً
والمول األول هو األلرب إلى الصواب، وذلن لحدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " الطَّاعُوُن ِرْجٌز  

ِه، أَْو َعذَاٌب أُْرِسَل َعَلى َبنًِ إِْسَرابٌَِل أَْو َعلَى َمْن َكاَن لَْبلَكُْم، فَإِذَا  ٌْ َسِمْعتُْم بِِه ِبؤَْرٍض فَبَل تَْمَدُموا َعلَ
ا ِمْنهُ " َوإِذَا َولََع بِؤَْرٍض َوأَْنتُْم بَِها فَبَل تَْخُرُجوا فَِرارا
، ولد روى أنه مات منهم فً ساعة (ٓٔ)
ا  ا، ولٌل : سبعون ألفا  .(ٔٔ)بالطاعون أربعة وعشرون ألفا

 الفوابد:
ومضاَدتُهم هلل، ورسله؛ ألنهم لم ٌدخلوا الباب سجداا؛ من فوابد اآلٌة: لإم بنً إسرابٌل،  -ٔ

 .بل دخلوا ٌزحفون على أستاههم على الوراء استكباراا واستهزاءا 
ا؛ ألنه ٌؽٌر المعنى المراد  -ٕ ا، أو معنوٌا ومنها: بٌان لبح التحرٌؾ سواء كان لفظٌا

 .بالنصوص
م، لموله تعالى:}فبدل الذٌن ومنها: تحرٌم التبدٌل لكلمات هللا وهو تحرٌفها؛ وأنه من الظل -ٖ

.}  ظلموا لوالا
 .ومنها: بٌان عموبة هإالء الظالمٌن، وأن هللا أنزل علٌهم الرجز من السماء -ٗ
ومنها: اإلشارة إلى عدل هللا عّز وجّل، وأنه ال ٌظلم أحداا، وأن اإلنسان هو الظالم  -٘

 لنفسه.
ن: فسك أكبر مخرج ومنها: إثبات فسوق هإالء بخروجهم عن طاعة هللا؛ والفسك نوعا -ٙ

ا الذٌن فسموا فمؤواهم النار{  عن الملة، وضده "اإلٌمان"، كما فً لوله تعالى: }وأمَّ
[ ؛ و فسك أصؽر ال ٌخرج عن الملة، وضده "العدالة"، كما فً لوله ٕٓ]السجدة: 

 [.ٙتعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم فاسك بنبؤ فتبٌنوا{ ]الحجرات: 
 {.بَِما َكانُوا ٌَْظِلُمونَ  باب، وتؤثٌرها فً مسبَّباتها؛ لموله تعالى: }ومنها: إثبات األس -2

                                                             
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)

 .2ٔٔ/ٕ(:صٓٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
. واختاره جماعة من أهل التفسٌر منهم ابن عاشور.)انظر: 21ٕ-22ٕ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
(. والطاعون : لٌل : هو مرض خاص معروؾ عن العلماء واألطباء ، ولٌل : بل هو كل ٙٔ٘/ٔتفسٌره: 

، وبذلن فإن كل مرض ٌسمى طاعونا وٌكون سببه  اسمرض عام )وباء( ، ٌإدي إلى وفاة الكثٌرٌن من الن
،أي لٌس بالطاعون الذي جاءت به األحادٌث،  معلوما حسب لواعد الطب الحسً فإنه لٌس طاعونا على الحمٌمة

  . بل لد ٌكون وباء
 .2ٔٔ/ٕ(:ص5ٖٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٔٔ/ٕ(:صٕٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٔٔ/ٕ(:ص1ٖٓٔ)( أنظر: تفسٌر الطبري2)
 .2ٔٔ/ٕ(:صٔٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .21ٕ-22ٕ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٓٔ/ٔ(:ص5ٗ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
ٌٍْد رضً هللا عنهما1ٕٕٔ( ، ومسلم )2ٖٖٗ( رواه البخاري )ٓٔ)  . ( عن أَُساَمةَ ْبن َز
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
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ومنها: الرد على الجبرٌة الذٌن ٌمولون: إن هللا سبحانه وتعالى مجبر العبد على عمله؛  -1
والوجه الثانً: أنهم لو كانوا ، إلٌهم الظلمؤضاؾ ، ف{بَِما َكانُوا ٌَْظِلُمونَ  } لال تعالى:

ا، وهللا  ٌمول: }وال ٌظلم ربن  -تبارن وتعالى -مجبرٌن على أعمالهم لكان تعذٌبهم ظلما
 [. 5ٗأحداا{ ]الكهؾ: 

 سبب لنُزول العذاب. الظلمومنها: أن  -5
 

 المرآن
فًِ الس ْبِت إِْذ تَؤْتٌِِهْم ِحٌتَانُُهْم ٌَْوَم  }َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة ال تًِ َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر إِْذ ٌَْعُدونَ 

ًعا َوٌَْوَم اَل ٌَْسبِتُوَن اَل تَؤْتٌِِهْم َكذَِلَن نَْبلُوهُْم ِبَما َكانُوا ٌَْفسُمُوَن ) ({ ]األعراف : َٖٙٔسْبتِِهْم شُر 
ٖٔٙ] 
 التفسٌر:
ب البحر، إذ ٌعتدي أهلها هإالء الٌهود عن خبر أهل المرٌة التً كانت بمر -أٌها الرسول-واسؤل 

فً ٌوم السبت على حرمات هللا، حٌث أمرهم أن ٌعظموا ٌوم السبت وال ٌصٌدوا فٌه سمكاا، 
فابتبلهم هللا وامتحنهم؛ فكانت حٌتانهم تؤتٌهم ٌوم السبت كثٌرة طافٌة على وجه البحر، وإذا ذهب 

ٌحتالون على حبسها فً ٌوم  ٌوم السبت تذهب الحٌتان فً البحر، وال ٌرون منها شٌباا، فكانوا
السبت فً حفابر، وٌصطادونها بعده. وكما وصفنا لكم من االختبار واالبتبلء، إلظهار السمن 
على ظهر الماء فً الٌوم المحرم علٌهم صٌده فٌه، وإخفابه علٌهم فً الٌوم المحلل لهم فٌه 

 صٌده، كذلن نختبرهم بسبب فسمهم عن طاعة هللا وخروجهم عنها.
 ، أي:"[ٖٙٔ}َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلَمْرٌَِة الَّتًِ َكانَْت َحاِضَرةَ اْلَبْحِر{ ]األعراؾ : تعالى: لوله 
 .(ٔ)"هإالء الٌهود عن خبر أهل المرٌة التً كانت بمرب البحر -أٌها الرسول-واسؤل 

ٌمول تعالى ذكره: واسؤل، ٌا دمحم، هإالء الٌهود، وهم مجاورون، عن  لال الطبري:" 
، ٌمول: كانت بحضرة البحر، أي بمرب البحر وعلى {المرٌة التً كانت حاضرة البحر}أمر 
 .(ٕ)"شاطبه.
أي : واسؤل هإالء الٌهود الذٌن بحضرتن عن لصة أصحابهم الذٌن  لال ابن كثٌر:" 

خالفوا أمر هللا ، ففاجؤتهم نممته على صنٌعهم واعتدابهم واحتٌالهم فً المخالفة ، وحذر هإالء 
من كتمان صفتن التً ٌجدونها فً كتبهم ؛ لببل ٌحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه المرٌة 

 .(ٖ)"بحر الملزم هً "أٌلة" وهً على شاطا
وسإالهم عن هذه المرٌة إنما هو سإال توبٌخ على ما كان منهم فٌها من  لال الماوردي:" 

 .(ٗ)"سالؾ الخطٌبة ولبٌح المعصٌة
 : على ألوال ،«المرٌة»واختلؾ فً هذه  

 .(1)، والسدي(2)وعكرمة، (ٙ)ومجاهد، (٘)أحدها : أنها أٌلة ، لاله ابن عباس
 .(5)بساحل مدٌن ، لاله لتادةوالثانً : أنها 

 .(ٔ)عن ابن عباس لرٌة بٌن أٌلة والطور ، حكاه أبو جعفر الطبري ،والثالث : أنها مدٌن
 .(ٕ)والرابع : أنها لرٌة ٌمال لها ممتا بٌن مدٌن وعٌنونا ، لاله ابن زٌد

                                                             
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٓٔ/ٖٔ(:صٕٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٔٔ/ٖٔ(:ص1ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٓٔ/ٖٔ(:صٕٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٔٔ/ٖٔ(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٔٔ/ٖٔ(:ص5ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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التً لال  والمرٌة، (ٖ)وهذا لول ابن شهابأن المرٌة التً كانت حاضرة البحر طبرٌة، والخامس: 
ثبَلا أَْصَحاَب اْلَمْرٌَِة :}فٌها  .(ٗ)[ . أنطاكٌة ٖٔ] ٌس : {َواْضِرْب لََهم مَّ

وجابز  ،والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: هً لرٌة حاضرة البحر لال الطبري:" 
ألن كل ذلن حاضرة البحر، وال  ،وجابز أن تكون ممنا ،وجابز أن تكون مدٌن ،أن تكون أٌلة

واالختبلؾ فٌه على ما وصفت. وال  ،خبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمطع العذر بؤّيِ ذلن من أّيٍ 
ٌوصل إلى علم ما لد كان فمضى مما لم نعاٌنه، إال بخبر ٌوجب العلم. وال خبر كذلن فً 

 .(٘)"ذلن
إذ ٌعتدي أهلها فً ٌوم  ، أي:"[ٖٙٔ{ ]األعراؾ : }إِْذ ٌَْعُدوَن فًِ السَّْبتِ لوله تعالى: 

 .(ٙ)"حٌث أمرهم أن ٌعظموا ٌوم السبت وال ٌصٌدوا فٌه سمكاا السبت على حرمات هللا
ٌعنً به أهله، إذ ٌعتدون فً السبت أمَر هللا، وٌتجاوزونه إلى ما حرمه  لال الطبري:" 
م علٌهم السبت، فكانوا ٌصطادون فٌه وكان اعتداإهم فً السبت: أن هللا كان ، هللا علٌهم حرَّ
 .(2)"السمن
 .(1)" أي : ٌعتدون فٌه وٌخالفون أمر هللا فٌه لهم بالوصاة به إذ ذانلال ابن كثٌر:" 
 .(5)"فحرمت علٌهم الحٌتان ،ابتدعوا السبت فابتلوا فٌه لال ابن عباس:" 
 لوالن: ،«السبت»وفً اعتدابهم فً  

 .(ٓٔ)الحٌتان على جهة االستحبلل، وهذا لول الحسنأحدهما : أنهم أخذوا فٌه 
 . (ٔٔ)والثانً : أنهم حبسوها فً ٌوم السبت وأخذوها ٌوم األحد، والسبت هو الٌوم المعروؾ

 :(ٕٔ)أربعة ألاوٌل ،«السبت»وفً تسمٌته بـ  
 .(ٖٔ)فسمً ذلن الٌوم به، وهذا لول الزجاج ،أحدها : أن السبت هو اسم للمطعة من الدهر

ً بذلن ألنه َسَبت َخْلك كل شًء، أي لطع وفرغ منه، وهذا لول أبً عبٌدة والثانً : أنه سُّمِ
(ٔٗ). 

ً بذلن، ألن الٌهود ٌَْسِبتُون فٌه، أي  ٌمطعون فٌه األعمال. :والثالث : أنه سُّمِ
والرابع : أن أصل السبت، الهدوء والسكون فً راحة ودعة، ولذلن لٌل للنابم مسبوت 

ً به الٌوم الستراحة الٌهود  {،َوَجعَْلنَا نَْوَمكُم سُبَاتَا:}سكون جسده، كما لال تعالىالستراحته و فَسُّمِ
 فٌه .

عاا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  حٌن كانت  ، أي:"[ٖٙٔ}إِْذ تَؤْتٌِِهْم ِحٌتَانُُهْم ٌَْوَم َسْبتِِهْم شُرَّ
كثٌرةا ظاهرةا على وجه  -ولد ُحّرم علٌهم الصٌُد فٌه  -تؤتٌهم ٌوم السبت «األسمان»الحٌتان
 .(٘ٔ)"الماء

عاا}ٌمول: إذ تؤتٌهم حٌتانهم ٌوم سبتهم الذي نهوا فٌه العمل لال الطبري:"  ، ٌمول: {شرَّ
 .(ٔ)"شارعة ظاهرةا على الماء من كل طرٌك وناحٌة، كشوارع الطرق

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٔ/ٖٔ(:صٕٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٔٔ/ٖٔ(:صٕٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .52٘ٔ/٘(:ص1ٕٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .51٘ٔ/٘(:ص1ٗٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔالنكت والعٌون: اللسان، وتهذٌب اللؽة، مادة "سبت"، و( أنظر: ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗٔ)

 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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كانوا إذا كان ٌوم السبت شرعت لهم الحٌتان ٌنظرون إلٌها فً البحر  ابن عباس:"لال  
 .(ٕ)"فإذا انمضى السبت ذهبت فلم تر حتى مثله من السبت الممبل، فإذا جاء السبت عادت شرعا

 .(ٖ)"، ٌمول: من كّل مكان{شرعاا}: "أٌضا عن ابن عباسو 
عاا{ ]األعراؾ : }إِْذ تَؤْتٌِِهْم لوله تعالى:وفً    ، ثبلثة ألوال:[ِٖٙٔحٌتَانُُهْم ٌَْوَم َسْبتِِهْم شُرَّ

عاا :}أحدها : أن معنى ، ومنه شوارع البلد (ٗ)طافٌة على الماء ظاهرة ، لاله ابن عباس :أي {،شُرَّ
 لظهورها .

 .(٘)والثانً : أنها تؤتٌهم من كل مكان ، لاله عطٌة العوفً
أبوابهم كؤنها الكباش البٌض رافعة رإوسها حكاه بعض المتؤخرٌن والثالث : أنها شّرع على 

 .(ٙ)فتعدَّوا فؤخذوها فً السبت ، لاله الحسن
ٌَْوَم اَل ٌَْسِبتُوَن اَل تَؤْتٌِِهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وفً ؼٌر ٌوم السبت  ، أي:"[ٖٙٔ}َو

 .(2)"وهً سابر األٌام ال تؤتٌهم بل تؽٌب عنهم وتختفً
 .(1)"فإذا انمضى السبت ذهبت فلم تر حتى مثله من السبت الممبل عباس:" لال ابن 
ٌمول: وٌوم ال ٌعظمونه تعظٌمهم السَّبت، وذلن سابر األٌام ؼٌر ٌوم  لال الطبري:" 
 .(5)"، الحٌتان{ال تؤتٌهم}السبت
دخلوا فً من "أسبت الموم ٌسبتون"، إذا ، بضم الٌاء« َوٌَْوَم ال ٌُْسبَتُونَ » ولرأ الحسن: 
 .(ٓٔ)"السبت"
مثل ذلن الببلء  ، أي:"[ٖٙٔ}َكذَِلَن َنْبلُوهُْم بَِما َكانُوا ٌَْفسُمُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

م علٌهم صٌده  العجٌب نختبرهم ونمتحنهم بإظهار السمن لهم على وجه الماء فً الٌوم المحرَّ
 .(ٔٔ)"وإخفابها عنهم فً الٌوم الحبلل بسبب فسمهم وانتهاكهم حرمات هللا

ٌمول: كما وصفنا لكم من االختبار واالبتبلء الذي ذكرنا، بإظهار السمن  لال الطبري:" 

كذلن }ظهر الماء فً الٌوم المحرم علٌهم صٌده، وإخفابه عنهم فً الٌوم المحلل صٌده لهم على 
 .(ٕٔ)"، ونختبرهم بفسمهم عن طاعة هللا وخروجهم عنها{نبلوهم
وهإالء لوم احتالوا  بفسمهم عن طاعة هللا وخروجهم عنها. نختبرهم لال ابن كثٌر:أي:" 

األسباب الظاهرة التً معناها فً الباطن تعاطً على انتهان محارم هللا ، بما تعاطوا من 
 .(ٖٔ)"الحرام
وروي فً لصص هذه اآلٌة أنها كانت فً زمن داود علٌه السبلم، وأن  لال المرطبً:" 

إبلٌس أوحى إلٌهم فمال: إنما نهٌتم عن أخذها ٌوم السبت، فاتخذوا الحٌاض، فكانوا ٌسولون 
ٌمكنها الخروج منها لملة الماء، فٌؤخذونها ٌوم  الحٌتان إلٌها ٌوم الجمعة فتبمى فٌها، فبل

 .(ٗٔ)"األحد

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري (ٔ)
 .51٘ٔ/٘(:ص1ٗٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖٔ(:صٖٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖٔ(:صٕٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .55٘ٔ/٘(:ص1ٗٗ1أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٗٔ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٙٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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واسؤلهم عن المرٌة التً كانت حاضرة البحر إذ }تبل الحسن ذات ٌوم:  :"عن أٌوب لال 
عاا وٌوم ال ٌسبتون ال تؤتٌهم كذلن نبلوهم بما  ٌعدون فً السبت إذ تؤتٌهم حٌتانهم ٌوم سبتهم شرَّ

حرمه هللا علٌهم فً ٌوم،  وأحله لهم فٌما سوى ذلن، فكان ٌؤتٌهم ، فمال: حوٌت {كانوا ٌفسمون
مه هللا علٌهم كؤنه المخاض، ال ٌمتنع من أحد. وللَّما رأٌت أحداا ٌكثر االهتماَم  فً الٌوم الذي حرَّ

ون وٌْمِسكون، حتى أخذوه، فؤكلوا أْوَخم أكلة أكلها لوم لطُّ،  أبماه  بالذنب إال والعه،  فجعلوا ٌَهتمُّ
خزٌاا فً الدنٌا، وأشدُّه عموبة فً اآلخرة! واٌم هللا، ما حوُت أخذه لوم فؤكلوه، أعظم عند هللا من 
لتل رجل مإمن! وللمإمن أعظم حرمة عند هللا من حوت، ولكن هللا جعل موعَد لوٍم الساعة 

 .(ٔ)"[ ٙٗ]سورة الممر:  {َوالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ }
هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ال ترتكبوا ما ارتكبت الٌهود ، فتستحلوا  عن أبً هرٌرة ؛ أن رسول 

 .(ٕ)محارم هللا بؤدنى الحٌل"
 الفوابد:
تمرٌر الوحً والنبوة لرسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إذ مثل هذا المصص الذي ٌذكر لبنً إسرابٌل  -ٔ

الٌهود أصحابه وأهله، ولد لن ٌتم إال عن طرٌك الوحً، وإال فكٌؾ علمه وذكر به 
 مضى علٌه زمن طوٌل.

إذا أنعم هللا على أمة نعمة ثم أعرضت عن شكرها تعرضت للببلء أوال ثم العذاب أنه  -ٕ
 ثانٌا.

ٌَْفسُمُونَ لال تعالى:} حكمة هللا فً مناسبة العموبة للذنب؛ بٌان -ٖ  {.َكذَِلَن نَْبلُوهُْم بَِما َكانُوا 
 

 المرآن
بُُهْم َعذَابًا َشِدًٌدا لَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى رَ }َوإِْذ لَالَْت  ُ ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذِّ ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعظُوَن لَْوًما ّللا  بُِّكْم أُم 

 [ٗٙٔ({ ]األعراف : َٗٙٔولَعَل ُهْم ٌَت مُوَن )
 التفسٌر:
المعتدٌن فً ٌوم السبت، إذ لالت جماعة منهم لجماعة أخرى كانت تعظ  -أٌها الرسول-واذكر 

ا هللا مهلكهم فً الدنٌا بمعصٌتهم إٌاه أو معذبهم عذابا  وتنهاهم عن معصٌة هللا فٌه: ِلَم تعظون لوما
شدٌداا فً اآلخرة؟ لال الذٌن كانوا ٌنَهْونهم عن معصٌة هللا: نَِعظهم وننهاهم ِلنُْعَذر فٌهم، ونإدي 

عن المنكر، ورجاء أن ٌتموا هللا، فٌخافوه، وٌتوبوا فرض هللا علٌنا فً األمر بالمعروؾ والنهً 
م علٌهم. ٌهم على ما حرَّ  من معصٌتهم ربهم وتعذِّ

بُُهْم َعذَاباا َشِدٌداا{ لوله تعالى:  ُ ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمعَذِّ ا َّللاَّ ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعظُوَن لَْوما }َوإِْذ لَالَْت أُمَّ
إذ لالت جماعة منهم لجماعة أخرى كانت تعظ  -الرسولأٌها -واذكر  ، أي:"[ٗٙٔ]األعراؾ : 

ا هللا مهلكهم فً الدنٌا  المعتدٌن فً ٌوم السبت، وتنهاهم عن معصٌة هللا فٌه: ِلَم تعظون لوما
 .(ٖ)"بمعصٌتهم إٌاه أو معذبهم عذابا شدٌداا فً اآلخرة؟

ا، ٌا دمحم ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: واذكر لال الطبري:"  ، {إذ لالت أمة منهم}أٌضا
لم تعظون } جماعة منهم لجماعة كانت تعظ المعتدٌن فً السبت، وتنهاهم عن معصٌة هللا فٌه

ا هللا أو ، }، فً الدنٌا بمعصٌتهم إٌاه، وخبلفهم أمره، واستحبللهم ما حرم علٌهم{مهلكهم لوما
 .(ٗ)"، فً اآلخرة{معذبهم عذاباا شدٌداا

ٌخبر تعالى عن أهل هذه المرٌة أنهم صاروا إلى ثبلث فرق : فرلة   كثٌر:"لال ابن  
ارتكبت المحذور ، واحتالوا على اصطٌاد السمن ٌوم السبت ، كما تمدم بٌانه فً سورة البمرة. 
وفرلة نهت عن ذلن ، وأنكرت واعتزلتهم. وفرلة سكتت فلم تفعل ولم تنه ، ولكنها لالت للمنكرة 

                                                             
 .52ٔ-5ٙٔ/ٖٔ(:ص1ٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .(ٕٗفً الخلع وإبطال الحٌل )أخرجه ابن بطة  (ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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بُُهْم َعذَاباا َشِدٌداا{ ؟ أي : لم تنهون هإالء ، ولد علمتم أنهم : } ِلَم تَِعظُ  ُ ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمعَذِّ ا َّللاَّ وَن لَْوما
 .(ٔ)"هلكوا واستحموا العموبة من هللا ؟ فبل فابدة فً نهٌكم إٌاهم

ُ اختلؾ أهل العلم فً هذه الفرلة التً لالت: و  ا َّللاَّ  }ِلَم تَِعظُوَن لَْوما
 على لولٌن:[، ٗٙٔ{]األعراؾ:ُمْهِلكُُهمْ 

الناجٌة، ألنها كانت هً الناهٌَة الفرلةَ الهالكةَ عن االعتداء فً الفرلة كانت من أحدهما: أنها 
 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)، السدي(ٗ)، وعكرمة(ٖ)، ولتادة(ٕ). لاله ابن عباسالسبت
، فحرم «أٌلة»هً لرٌة على شاطا البحر بٌن مكة والمدٌنة، ٌمال لها:  لال ابن عباس:" 

هللا علٌهم الحٌتان ٌوم سبتهم، فكانت الحٌتان تؤتٌهم ٌوم سبتهم شرعاا فً ساحل البحر. فإذا 
مضى ٌوم السبت، لم ٌمدروا علٌها. فمكثوا بذلن ما شاء هللا، ثم إن طابفة منهم أخذوا الحٌتان 

م طابفة، ولالوا: تؤخذونها، ولد حرمها هللا علٌكم ٌوم سبتكم! فلم ٌزدادوا إال ؼًٌّا ٌوم سبتهم، فنهته
ا، وجعلت طابفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلن علٌهم، لالت طابفة من النهاة: تعلَّموا أّن  وعتوًّ
ا هللا مهلكهم، وكانوا أشد ؼَضباا هلل من ال طابفة هإالء لوم لد حك علٌهم العذاب،  لم تعظون لوما

األخرى، فمالوا: "معذرة إلى ربكم ولعلهم ٌتمون"، وكّل لد كانوا ٌنهون، فلما ولع علٌهم ؼضب 
ا هللا مهلكهم}هللا، نجت الطابفتان اللتان لالوا:  ، {معذرة إلى ربكم}، والذٌن لالوا: {لم تعظون لوما

 .(2)"وأهلن هللا أهل معصٌته الذٌن أخذوا الحٌتان، فجعلهم لردة وخنازٌر
ا هللا مهلكهم أو }عن عكرمة، عن ابن عباس: "و  وإذ لالت أمة منهم لم تعظون لوما

أم ال! لال:  {لم تعظون لوما هللا مهلكهم}، لال: ما أدري أنجا الذٌن لالوا: {معذبهم عذاباا شدٌداا
فته أنهم لد نجوا، فكسانً حلة فلم أزل به حتى عرَّ
(1). 

ا وهو ٌبكً، وإذا المصحؾ فً  وفً رواٌة أخرى عن عكرمة:"  جبت ابن عباس ٌوما
حجره، فؤعظمت أن أدنو، ثم لم أزل على ذلن حتى تمدَّمت فجلسُت، فملت: ما ٌبكٌن ٌا ابن 

، لال: «سورة األعراؾ»عباس، جعلنً هللا فداءن؟ فمال: هإالء الورلات! لال: وإذا هو فً 
ًّ من ٌهود، سٌمت الحٌتان إلٌهم ٌوم السبت، ثم ؼاصت  تعرؾ أٌلة! للت: نعم! لال: فإنه كان ح

ا سماناا  ال ٌمدرون علٌها حتى ٌؽُوصوا، بعد كّدٍ ومإنة شدٌدة، كانت تؤتٌهم ٌوم السبت شرعاا بٌضا
كؤنها الماخض،  تنبطُح ظهوُرها لبطونها بؤفنٌتهم وأبنٌتهم. فكانوا كذلن برهة من الدهر، ثم إن 

عن أكلها ٌوم السبت، فخذوها فٌه، وكلوها فً ؼٌره من  الشٌطان أوحى إلٌهم فمال: إنما نهٌتم
األٌام! فمالت ذلن طابفة منهم، ولالت طابفة منهم: بل نُهٌتم عن أكلها وأخِذها وصٌدها فً ٌوم 
السبت. وكانوا كذلن، حتى جاءت الجمعة الممبلة، فعدت طابفة بؤنفسها وأبنابها ونسابها، 

ت، واعتزلت طابفة ذات الٌسار وسكتت. ولال األٌمنون:  واعتزلت طابفة ذات الٌمٌن، وتنحَّ
لم تعظون لوما هللا مهلكهم أو }وٌلكم! هللاَ، هللاَ، ننهاكم أن تعتّرضوا لعموبة هللا! ولال األٌسرون: 

؟ لال األٌمنون: "معذرة إلى ربكم ولعلهم ٌتمون"! أي: ٌنتهون، فهو أحب {معذبهم عذاباا شدٌداا
ٌهلكوا، وإن لم ٌنتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطٌبة، فمال  إلٌنا أن ال ٌصابوا وال

األٌمنون: لد فعلتم، ٌا أعداء هللا! وهللا ال نُبَاٌتكم اللٌلة فً مدٌنتكم، وهللا ما نراكم تصبحون حتى 
ٌصٌبكم هللا بخسؾ أو لذؾ أو بعض ما عنده بالعذاب! فلما أصبحوا ضربوا علٌهم الباب 

ا، وأعلوا سور المدٌنة رجبل فالتفت إلٌهم فمال: أي عباَد هللا، ونادوا، فلم ٌجا بوا، فوضعوا سلّما
لردةٌ وهللا تعاَوى لها أذناب! لال: ففتحوا فدخلوا علٌهم، فعرفت المردةُ أنسابها من اإلنس، وال 

                                                             
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٖٔ(:صٕٙٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .15ٔ/ٖٔ(:ص2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖٔ(:ص2ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .12ٔ/ٖٔ(:ص1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٔٔ/ٖٔ(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙٔ/ٖٔ(:صٕٙٙ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .12ٔ/ٖٔ(:ص5ٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
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وُل تعرؾ اإلنس أنسابها من المردة، فجعلت المرود تؤتً نسٌبها من اإلنس فتشّم ثٌابه وتبكً، فتم
َنا }لهم: ألم ننهكم عن كذا؟ فتمول برأسها: نعم! ثم لرأ ابن عباس:  ٌْ ُروا بِِه أَْنَج ا نَُسوا َما ذُّكِ فَلَمَّ

. لال: فؤرى الٌهود  {الَِّذٌَن ٌَْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوأََخْذنَا الَِّذٌَن َظلَُموا بِعَذَاٍب َببٌٍِس بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُونَ 
د نجوا، وال أرى اآلخرٌن ذُكروا، ونحن نرى أشٌاء ننكرها فبل نمول فٌها! لال للت: الذٌن نََهْوا ل

ا هللا }إنَّ جعلنً هللا فدان،  أال ترى أنهم لد َكِرهوا ما هم علٌه، وخالفوهم ولالوا:  لم تعظون لوما
 .(ٔ)"؟ لال: فؤمَر بً فكسٌِت بُْرَدٌن ؼلٌظٌن{مهلكهم أو معذبهم

عاا وٌوم "عن مالن لال: وروي   زعم ابن ُرومان أن لوله: "تؤتٌهم حٌتانهم ٌوم سبتهم شرَّ
ال ٌسبتون ال تؤتٌهم"، لال: كانت تؤتٌهم ٌوم السبت، فإذا كان المساء ذهبْت، فبل ٌرى منها شًء 
إلى السبت. فاتخذ لذلن رجل منهم خٌطاا ووتداا، فربط حوتاا منها فً الماء ٌوم السبت، حتى إذا 

حد أخذه فاشتواه، فوجد الناس رٌحه، فؤتوه فسؤلوه عن ذلن، فجحدهم، فلم ٌزالوا أمسوا لٌلة األ
وال أدري لعله  -به حتى لال لهم: فإنه جلد حوٍت وجدناه! فلما كان السبت اآلخر فعل مثل ذلن

فلما أمسى من لٌلة األحد أخذه فاشتواه، فوجدوا رٌحه، فجاءوا فسؤلوه، فمال  -لال: ربط حوتٌن
لهم: لو شبتم صنعتم كما أصنع! فمالوا له: وما صنعت؟ فؤخبرهم، ففعلوا مثل ما فعل، حتى كثر 
ذلن. وكانت لهم مدٌنة لها َربض،  فؽلَّموها، فؤصابهم من المْسخ ما أصابهم. فؽدا إلٌهم جٌرانهم 

ٌكون حولهم، ٌطلبون منهم ما ٌطلب الناس، فوجدوا المدٌنة مؽلمة علٌهم، فنادوا فلم  ممن كان
روا علٌهم، فإذا هم لردة، فجعل المرد ٌدنو ٌتمسَّح بمن كان ٌعرؾ لبل ذلن،  ٌجٌبوهم، فتسوَّ

 (ٕ)"وٌدنو منه وٌتمسَّح به
ا هللا مهلكهم}الفرلة التً لالت: والثانً: أن  ماهان لاله  من الفرلة الهالكة.، كانت {لم تعظون لوما

 .(ٗ)، وهو مروي عن ابن عباس اٌضا(ٖ)الحنفً أبً صالح
 .(٘)"نجا الناهون، وهلن الفاعلون، وال أدري ما صنع بالساكتٌن! لال ابن عباس:" 

ولوله تعالى:}َوأََخْذنَا الَِّذٌَن َظلَُموا بِعَذَاٍب بَبٌٍِس { فٌه داللة بالمفهوم على  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"أن الذٌن بموا نجوا

لال الناهون: إنما نعظهم  ، أي:"[ٗٙٔ}لَالُوا َمْعِذَرةا إِلَى َربِّكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"لنعذر عند هللا بمٌامنا بواجب النصح والتذكٌر

لال الذٌن كانوا ٌنهونهم عن معصٌة هللا مجٌبٌهم عن لولهم: عظتنا إٌاهم  لال الطبري:" 
 .(1)"معذرةٌ إلى ربكم، نإّدِي فرضه علٌنا فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر

أي : نفعل ذلن } َمْعِذَرةا إَِلى َربِّكُْم { أي : فٌما أخذ علٌنا من األمر لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"النهً عن المنكربالمعروؾ و
 .(ٓٔ)"، لسخطنا أعمالهم{لالوا معذرة إلى ربكم}عن ابن عباس: " 
ورجاء أن ٌتموا هللا، فٌخافوه،  ، أي:"[ٗٙٔ}َولََعلَُّهْم ٌَتَّمُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

م علٌهم ٌهم على ما حرَّ  .(ٔٔ)"وٌتوبوا من معصٌتهم ربهم وتعذِّ
ٌمول: ولعلهم أن ٌتموا هللا فٌخافوه، فٌنٌبوا إلى طاعته، وٌتوبوا من  لال الطبري:" 

ٌهم على ما حّرم علٌهم من اعتدابهم فً السبت  .(ٔ)"معصٌتهم إٌاه، وتعّدِ
                                                             

 .15ٔ-11ٔ/ٖٔ(:ص2ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٔ/ٖٔ(:ص22ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٙٔ-5٘ٔ/ٖٔ(:ص1ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5٘ٔ-5ٖٔ/ٖٔ(:ص1ٕٕ٘ٔ)-(21ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٗٔ/ٖٔ(:ص25ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٗٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1٘ٔ/ٖٔ(:صٕٗٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)



ٗ5 
 

ٌمولون : ولعل بهذا اإلنكار ٌتمون ما هم فٌه وٌتركونه ، وٌرجعون إلى  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)" ورحمهم هللا تاببٌن ، فإذا تابوا تاب هللا علٌهم

ا وعظناهم وفعلنا ذلن« َمْعِذَرةا » ولرئ:  نصباا، بمعنى: إعذارا
(ٖ). 

 .(ٗ)"لال: ٌتركون هذا العمل الذي هم علٌه {،ولعلهم ٌتمون}ابن زٌد، فً لوله: "عن  
كنت جالساا فً المسجد، فإذا شٌخ لد جاء وجلس الناُس إلٌه، فمالوا: هذا "عن عطاء لال: 

واسؤلهم عن المرٌة التً كانت حاضرة }من أصحاب عبد هللا بن مسعود! لال: لال ابن مسعود: 
اآلٌة، لال: لما حرم علٌهم السبت، كانت الحٌتان تؤتً ٌوم السبت، وتؤمن فتجًء، فبل  {البحر

وكان إذا ذهب السبت ذهبت، فكانوا ٌتصٌّدون كما ٌتصٌد الناس. فلما  ٌستطٌعون أن ٌمسوها.
ار،  فؤراد  أرادوا أن ٌعدوا فً السبت، اصطادوا، فنهاهم لوم من صالحٌهم، فؤبوا، وَكثََرهم الفجَّ
الفجار لتالهم، فكان فٌهم من ال ٌشتهون لتاله، أبو أحدهم وأخوه أو لرٌبه. فلما نهوهم وأبوا، لال 

ن: إذاا نُتَّهم! وإنا نجعل بٌننا وبٌنهم حابطاا! ففعلوا، فلما فمدوا أصواتهم لالوا: لو نظرتم الصالحو
إلى إخوانكم ما فعلوا! فنظروا، فإذا هم لد ُمسخوا لردةا، ٌعرفون الكبٌر بكبره، والصؽٌر 

 .(٘)"بصؽره، فجعلوا ٌبكون إلٌهم. وكان هذا بعد موسى ملسو هيلع هللا ىلص
 الفوابد:
جدوى األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر فمد نجى هللا تعالى الناهٌن عن المنكر وأهلن  -ٔ

 الذٌن باشروه ولم ٌنتهوا منه دون ؼٌرهم.
 

 المرآن
ٌْنَا ال ِذٌَن ٌَْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوأََخْذنَا ال ِذٌَن َظلَُموا بِعَذَاٍب بَ  ُروا بِِه أَْنَج ا نَسُوا َما ذُّكِ ٍس بَِما ئٌِ}فَلَم 

 [٘ٙٔ({ ]األعراف : َ٘ٙٔكانُوا ٌَْفسُمُوَن )

 التفسٌر:
رت به، واستمرت على ؼٌِّها واعتدابها فٌه،  فلما تركت الطابفة التً اعتدت فً ٌوم السبت ما ذُّكِ
ولم تستجب لما َوَعَظتْها به الطابفة الواعظة، أنجى هللا الذٌن ٌنهون عن معصٌته، وأخذ الذٌن 

 السبت بعذاب ألٌم شدٌد؛ بسبب مخالفتهم أمر هللا وخروجهم عن طاعته. اعتَدْوا فً ٌوم
ُروا بِِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ا نَسُوا َما ذُّكِ فلما تركت الطابفة التً  ، أي:"[٘ٙٔ}فَلَمَّ

رت به، واستمرت على ؼٌِّها واعتدابها فٌه، ولم تستجب لما  اعتدت فً ٌوم السبت ما ذُّكِ
 .(ٙ)"لطابفة الواعظةَوَعَظتْها به ا
 .(2)"أي : فلما أبى الفاعلون المنكر لبول النصٌحة لال ابن كثٌر:" 
مول تعالى ذكره: فلما تركت الطابفة التً اعتدت فً السبت ما أمرها هللا ٌ لال الطبري:" 

به من ترن االعتداء فٌه، وضٌَّعت ما َوعظتْها الطابفة الواعظة وذكَّرتها به،  من تحذٌرها 
 .(1)"عموبةَ هللا على معصٌتها، فتمّدمت على استحبلل ما حرم هللا علٌه

ا}فلما نسُوا موعظة المإمنٌن إٌاهم، الذٌن لالوا:  لال ابن جرٌج:"   .(5)"{لم تعظون لوما
ٌَْنَهْوَن َعِن السُّوِء{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْنَا الَِّذٌَن  أنجى هللا الذٌن و ، أي:"[٘ٙٔ}أَْنَج
 .(ٔ)"عن معصٌته ٌنهون

                                                                                                                                                                               
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1٘ٔ/ٖٔانظ}: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٖٔ(:صٕ٘ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .51ٔ/ٖٔ(:ص1ٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .55ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .55ٔ/ٖٔ(:ص12ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (5)



٘ٓ 
 

 .(ٕ)"أنجى هللا الذٌن ٌنهون منهم عن معصٌة هللا، واْستحبلل ِحْرمه لال الطبري:" 
لال: ٌا لٌت شعري، ما السُّوء  {،أنجٌنا الذٌن ٌنهون عن السوء}عن ابن عباس: "روي  

 .(ٖ)الذي نهوا عنه؟"
، [٘ٙٔبَِما َكانُوا ٌَْفسُمُوَن{ ]األعراؾ : }َوأََخْذنَا الَِّذٌَن َظلَُموا بِعَذَاٍب َببٌٍِس لوله تعالى: 
وأخذ الذٌن اعتَدْوا فً ٌوم السبت بعذاب ألٌم شدٌد؛ بسبب مخالفتهم أمر هللا وخروجهم عن  أي:"
 .(ٗ)"طاعته
م هللا من  لال الطبري:"  ٌمول: وأخذ هللا الذٌن اعتدوا فً السبت، فاستحلوا فٌه ما حرَّ

صٌد السمن وأكله، فؤحلَّ بهم بؤَسه، وأهلكهم بعذاب شدٌٍد ببٌس بما كانوا ٌخالفون أمر هللا،  
 .(٘)"«الفسك»فٌخرجون من طاعته إلى معصٌته، وذلن هو 

فنص على نجاة الناهٌن وهبلن  ،أي:ارتكبوا المعصٌة } بِعَذَاٍب بَبٌٍِس{ لال ابن كثٌر:" 
الظالمٌن ، وسكت عن الساكتٌن ؛ ألن الجزاء من جنس العمل ، فهم ال ٌستحمون مدحا فٌمدحوا 

 .(ٙ)"، وال ارتكبوا عظٌما فٌذموا
 :(2)لال ذو اإلصبع. شدٌد :أي{، بِعَذاٍب َببٌٍِس } لال أبو عبٌدة:" 

 مجّمحٌن إلٌن شوسا         أان رأٌت بنى أبٌن 
 (1)"لى فٌهم أثرا ببٌسا          حنما علّى وما ترى 

 .(5)": ألٌم وجٌع{وأخذنا الذٌن ظلموا بعذاب ببٌس}عن ابن عباس فً لوله: " 
 .(ٔٔ)"ألٌم شدٌد وفً رواٌة:" .(ٓٔ)"، لال: شدٌد{بعذاب ببٌس}عن مجاهد: "

 .(ٕٔ)"لال: موجع {،ببٌسبعذاب }عن لتادة: " 
 .(ٖٔ)"، لال: بعذاب شدٌد{بعذاب ببٌس}ابن زٌد: " عن

«. ألٌم»، وفً رواٌة : « الشدٌد»معناه فً لول مجاهد :  "} بَِبٌٍس { لال ابن كثٌر:

 .(ٗٔ)"والكل متمارب«. موجع»ولال لتادة : 
ٌْبٍِس »، ولرء:بكسر الباء وتخفٌؾ الٌاء، بؽٌر همز ،«بِعَذَاٍب بٌٍِس »ولرئ:  بفتح الباء  ،«بَ

 .(٘ٔ) . وذلن شاذ عن أهل العربٌةوتسكٌن الٌاء، وهمزة بعدها مكسورة
 الفوابد:
إطبلق لفظ السوء على المعصٌة مإذن بؤن المعصٌة مهما كانت صؽٌرة تحدث السوء  -ٔ

 فً نفس فاعلها.
 تعالى:}، لال النجاة من نممة هللا وسخطه فً الدنٌا واآلخرةأن الدعوة والببلغ سبب فً  -ٕ

ٌَْنَهْوَن َعِن السُّوءِ  ٌْنَا الَِّذٌَن   .السوء عن ٌنهى كان لمن كانت النجاة أن{، إذ أَْنَج

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٖٔ(:ص11ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .55ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٗٙ/ 5 الطبريتفسٌر  فى والثانً "،شوس" اللسان فى األول البٌت(2)

 (.شوس اللسان،) الحدلة بملء النظر فى التحدٌك: التجمٌح تكبرا، الرأس رفع: والشوس
 .ٖٕٔ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .ٕٕٓ/ٖٔ(:ص15ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٕٓ/ٖٔ(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٖٔ(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٖٔ(:ص5ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٖٔ(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٕٓٓ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 المرآن

ا َعتَْوا َعْن َما نُُهوا َعْنهُ لُْلنَا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةً َخاِسئٌَِن )  [ٙٙٔ({ ]األعراف : ٙٙٔ}فَلَم 
 التفسٌر:

نهاها هللا عنه من عدم الصٌد فً ٌوم السبت، لال لهم  فلما تمردت تلن الطابفة، وتجاوزت ما
 هللا: كونوا لردة خاسبٌن مبعدٌن من كل خٌر، فكانوا كذلن.

ا َعتَْوا َعْن َما نُُهوا َعْنهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فلما تمردت تلن  ، أي:"[ٙٙٔ}فَلَمَّ
 .(ٔ)"الطابفة، وتجاوزت ما نهاها هللا عنه من عدم الصٌد فً ٌوم السبت

دوا، فٌما نهوا عنه من اعتدابهم فً السبت،  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: فلما تمرَّ
م هللا علٌهم من صٌد السمن وأكله، وتمادوا فٌه  .(ٕ)"واستحبللهم ما حرَّ

 .(ٖ)"فً كتاب هللا التجبر :«العتو» لال عكرمة:" 
لال لهم هللا: كونوا  ، أي:"[ٙٙٔ}لُْلنَا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةا َخاِسِبٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"لردة خاسبٌن مبعدٌن من كل خٌر، فكانوا كذلن
 .(٘)"أي: بُعَداء من الخٌر لال الطبري:" 
 .(ٙ)"أي : ذلٌلٌن حمٌرٌن مهانٌن ،} خاسبٌن{ لال ابن كثٌر:" 

 [، أربعة ألوال:٘ٙوفً لوله تعالى:}خاسبٌن{]البمرة:
ا، أي َباعدته وطرْدته. لاله  أحدها : أن معناه: مبعدٌن. ومنه: َخَسؤُت الكلب أخسإه َخْسبا

 .(2)الزجاج
مجاهد ، وروي عن (5)، والربٌع(1)والثانً : أن معناه: أذلة صاؼرٌن، وهذا لول أبً العالٌة

 .(ٓٔ)ولتادة وأبً مالن نحو ذلن

 .(ٔٔ)والثالث: معناه: صاؼرٌن. لاله مجاهد
 .(ٕٔ)والرابع: :أن معنى: خاسبا، أي: ذلٌبلا . لاله ابن عباس

، وبالتالً (ٖٔ)لال الطبري:فً معنى }الخاسبٌن(: "أي: مبعدٌن من الخٌر أذالء صؽراء" 
 وهللا تعالى أعلم.إن جمٌع األلوال الثبلثة ضمن المعنى الصحٌح. 

 :"المبعد المطرود، كما ٌخسؤ الكلب ٌمال منه: " خسؤته أخسإه خسؤ«الخاسا»و 
 :  (ٗٔ)الراجز وخسوءا، وهو ٌخسؤ خسوءا " . لال : وٌمال :"خسؤته فخسؤ وانخسؤ". ومنه لول

 كالكلب إن للت له اخسؤ انخسؤ 
 .(٘ٔ)ٌعنً : إن طردته انطرد ذلٌبل صاؼرا"

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٙٔ/٘(:ص5ٔ55أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)

 .5ٗ/!ٔأنظر: معانً المرآن: ( 2)
 .ٖٖٔ/ٔ(:ص2ٗٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .2٘ٔ/ٕ(:ص5ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٕ(:ص2ٗٔٔ(، و)ٙٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٕ(:صٓ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 لسان العرب : )خسؤ( ، ورواٌته : " إن لٌل له ".(( ٗٔ)
/ ٖ، "جمهرة أمثال العرب" 1ٕٓٔ/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )خسؤ( 2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .2ٗ/ ٔ، "الصحاح" )خسؤ( 2ٖٕ
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 :(ٔ)وأنشد الفراء
ُم َسَواءُ  ٌْ  َوإذا َزَجْرُت اْلَكْلَب لُْلُت اْخَسؤ لَهُ      َواْلَكْلُب ِمثْلَُن ٌاُخَر

 :(ٕ)وأنشد ابن األنباري لعمران بن حطان
 الَ تَْجعَلَْن ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َمْنِزِلً      ٌَا َرّبِ  َمْنِزَل َخاِساا َمْدُحورِ 

 .(ٖ)"فصاُروا لردةا لها أذناب، تعاوى، بعدما كانوا رجاال ونساءا  لال لتادة:" 
فجعل هللا منهم المردة والخنازٌر. فزعم أن شباب الموم صاُروا لردةا،  عن ابن عباس:" 

 .(ٗ)"وأن المشٌخة صاروا خنازٌرَ 
افترلت ثبلث فرق. فرلة أكلت، وفرلة اعتزلت ولم تنه، وفرلة نهت ولم  لال عطاء:" 

تعتزل فنودي الذٌن اعتدوا فً السبت ثبلثة أصوات نودوا: ٌا أهل المرٌة فانتبهت طابفة ثم 
نودوا: ٌا أهل المرٌة فانتبهت طابفة أكثر من األولى، ثم نودوا: ٌا أهل المرٌة فانتبه الرجال 

مال هللا لهم: كونوا لردة خاسبٌن فجعل الذٌن نهوهم ٌدخلون علٌهم فٌمولون: والنساء والصبٌان ف
 .(٘)"بلى :أي ،فٌمولون برءوسهم ؟ٌا فبلن ألم ننهكم

لما كان فً جوؾ اللٌل نودي: ٌا أهل المرٌة فلما انتبهوا  وفً رواٌة أخرى عن عطاء:" 
بٌوتهم ثم نودي: ٌا أهل المرٌة من نومهم ثم نودي: ٌا أهل المرٌة فلبسوا ثٌابهم وبرزوا من 

 .(ٙ)"كونوا لردة خاسبٌن فمسخوا لردة
 ،[ٙٙٔ}لُْلنَا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةا َخاِسبٌَِن{ ]األعراؾ :  واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: 

 :(2)على وجهٌن
المخلولٌن من : أنهم ُمِسُخوا لردةا، فصاروا ألجل اعتدابهم فً السبت فً صورة المردة أحدهما

 .(ٓٔ)، والسدي(5)، ولتادة(1)لبل، فً األٌام الستة. لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)لال ابن عباس : "لم ٌعش مسخ لط فوق ثبلثة أٌام، ولم ٌؤكل ولم ٌشرب ولم ٌنسل" 

والثانً: أنهم لم ٌمسخوا لردة، وإنما مسخت للوبهم، وهو َمثَل ضربه هللا لهم، كما لال 
 (ٖٔ). واعترض علٌه الطبري(ٕٔ)[ . لاله مجاهد٘اْلِحَماِر ٌَْحِمُل أَْسفَاَراا{] الجمعة:تعالى:}َكَمثَِل 
 .(ٗٔ)وابن كثٌر
ولال ابن كثٌر:"هذا لول ؼرٌب خبلؾ الظاهر من السٌاق فً هذا الممام وفً ؼٌره،  

 ِ ٌِْه َوَجَعَل ِمْنُهُم  لال هللا تعالى: }لُْل َهْل أُنَبِّبُكُْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَن َمثُوبَةا ِعْنَد َّللاَّ ُ َوَؼِضَب َعلَ َمْن لَعَنَهُ َّللاَّ
 .(٘ٔ)["ٓٙاْلِمَرَدةَ َواْلَخنَاِزٌَر َوَعبََد الطَّاؼُوَت{ اآلٌة ]المابدة : 

                                                             

 .1ٖٙ/ٔ( لم أعثر على لابله، والبٌت من شواهد الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٔ)
، و لم أجده فٌما اطلعت علٌه من شعر عمران بن حطان 5ٖٙ/ٕتفسٌره: ( البٌت ذكره الواحدي فً ٕ)

 ضمن "دٌوان الخوارج" جمع ناٌؾ محمود معروؾ، وال فً "شعر الخوارج" لـ )إحسان عباس(.
ْفرٌة إحدى فرق  وهو عمران بن حطان من بنً عمرو بن سٌبان بن ذهل، كان رأس المَعدة من الصُّ

، 2ٗ/ ٔتوفً سنة أربع وثمانٌن ذكر الجاحظ أخباره فً "البٌان والتبٌٌن" الخوارج، وكان خطٌباا شاعرا، 
 .2ٖٔ/ ٖ، وانظر: "تهذٌب التهذٌب" 2ٙٔ/ ٖوالمبرد فً "الكامل" 

 .ٖٕٓ/ٖٔ(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٖٔ(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٓٙٔ/٘(:ص1ٗٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٓٙٔ/٘(:ص1ٗٙ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)

 .5ٕٓ-15ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٓٔ-2ٙٔ/ٕ(:ص5ٖٔٔ(، و)1ٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕ(:صٔٗٔٔ(، و)ٓٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٕٔ/ٕ(:صٕٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 عة من الخبر.. وهذا النص لط1ٙٔ-2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٕ(:صٗٗٔٔ(، و)ٖٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .15ٕ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .15ٕ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
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[، ٘ٙولال العوفً فً تفسٌره عن ابن عباس :}فَمُْلَنا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةا َخاِسبٌَِن{ ]البمرة: 
 والخنازٌر، فزعم أن شباب الموم صاروا لردة والمشٌخة صاروا خنازٌر.فجعل هللا منهم المردة 

ٌاا ال صورٌاا خبلؾ   للت: والصحٌح فً هذه المسؤلة: أن مسخهم لرودا، إنما كان معنو
 .(ٕ)، رحمه هللا. ورجحه ابن كثٌر(ٔ)ما ذهب إلٌه مجاهد

 الفوابد:
ملسو هيلع هللا ىلص على عدم اإلٌمان به؛ من فوابد اآلٌة: توبٌخ الٌهود الموجودٌن فً عهد الرسول  -ٔ

ووجه ذلن أنهم علموا ما حّل بؤسبلفهم من النكال بسبب المخالفة؛ فكان علٌهم أن ٌكون 
 ذلن موعظة لهم ٌرتدعون به عن معصٌة هللا ورسوله.

العدوان؛ لموله التمرد وومنها: تحرٌم الحٌل، وأن المتحٌل على المحارم ال ٌخرج عن  -ٕ
ا َعتَْوا َعْن َما نُُهوا َعْنهُ{}فَلَ  تعالى: }الذٌن اعتدوا منكم فً  ، ولال فً موضع آخر:مَّ
ا من إتٌان المحرم على وجه [٘ٙ]البمرة: السبت{ ؛ بل الحٌل على فعل محرم أعظم إثما

ا وعداوة  صرٌح؛ ألنه جمع بٌن المعصٌة، والخداع؛ ولهذا كان المنافمون أشد جرما
فً المتحٌلٌن: "إنهم  -رحمه هللا -لال أٌوب السختٌانً للمإمنٌن من الكفار الصرحاء؛

ٌخادعون هللا كما ٌخادعون الصبٌان؛ ولو أتوا األمر على وجهه لكان أهون"؛ وصدق 
رحمه هللا؛ وللحٌل مفاسد كثٌرة . راجع إن شبت كتاب "إؼاثة اللهفان" البن المٌم . 

 رحمه هللا . وؼٌره.
السبت، وحٌلهم فً بٌع شحوم المٌتة ولد حرمت وأنت إذا تؤملت حٌل الٌهود فً 

علٌهم، ثم أذابوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها؛ وتؤملت حٌل بعض المسلمٌن الٌوم على الربا 
وؼٌره. وجدت أن حٌل بعض المسلمٌن الٌوم على ما ذُكر أشد حٌلة من حٌل الٌهود . 

، فمال: "ال ترتكبوا ما ومع ذلن أحل هللا بهم نممته، ولد نهانا عن ذلن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             

( إن المروي عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ للوبهم بمعنى الطبع والختم ال أنه مسخ صورهم وهو ٔ)
( ونظٌره أن ٌمول األستاذ للمتعلم البلٌد الذي ال ٘}كمثل الحمار ٌحمل أسفارا{ )الجمعة: وهو مثل لوله تعالى: 

 ٌنجح فً تعلٌمه: كن حمارا، واحتج على امتناعه بؤمرٌن:
األول: أن اإلنسان هو هذا الهٌكل المشاهد والبنٌة المحسوسة فإذا أبطلها وخلك فً تلن األجسام تركٌب 

ا لئلنسان وإٌجادا للمرد فٌرجع حاصل المسخ على هذا المول إلى أنه تعالى أعدم المرد وشكله كان ذلن إعدام
األعراض التً باعتبارها كانت تلن األجسام إنسانا وخلك فٌها األعراض التً باعتبارها كانت لردا فهذا ٌكون 

 إعداما وإٌجادا ال أنه ٌكون مسخا.
وكلبا أنه كان إنسانا عالبل، وذلن ٌفضً إلى الشن فً  والثانً: إن جوزنا ذلن لما آمنا فً كل ما نراه لردا

 المشاهدات.
وأجٌب عن األول بؤن اإلنسان لٌس هو تمام هذا الهٌكل، وذلن ألن هذا اإلنسان لد ٌصٌر سمٌنا بعد أن 
ر كان هزٌبل، وبالعكس فاألجزاء متبدلة واإلنسان المعٌن هو الذي كان موجودا والبالً ؼٌر الزابل، فاإلنسان أم
وراء هذا الهٌكل المحسوس، وذلن األمر إما أن ٌكون جسما سارٌا فً البدن أو جزءا فً بعض جوانب البدن 
كملب أو دماغ أو موجودا مجردا على ما ٌموله الفبلسفة وعلى جمٌع التمدٌرات فبل امتناع فً بماء ذلن الشًء 

جوز فً المالن الذي تكون جثته فً ؼاٌة العظم مع تطرق التؽٌر إلى هذا الهٌكل وهذا هو المسخ وبهذا التمدٌر ٌ
 أن ٌدخل حجرة الرسول علٌه السبلم.

وعن الثانً أن األمان ٌحصل بإجماع األمة، ولما ثبت بما لررنا جواز المسخ أمكن إجراء اآلٌة على 
جدا، ألن  ظاهرها، ولم ٌكن بنا حاجة إلى التؤوٌل الذي ذكره مجاهد رحمه هللا وإن كان ما ذكره ؼٌر مستبعد

اإلنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور اآلٌات وجبلء البٌنات فمد ٌمال فً العرؾ الظاهر إنه حمار ولرد، وإذا 
كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم ٌكن فً المصٌر إلٌه محذور ألبتة.)انظر: تفسٌر الرازي: 

ٕ/ٔٓٗ.) 
 .5ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٕ)
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م والع فٌه،  (ٔ)ارتكبت الٌهود، فتستحلوا محارم هللا بؤدنى الحٌل" ؛ فالمتحٌل على المحرَّ
 وال تنفعه الحٌلة.

: بٌان حكمة هللا فً مناسبة العموبة للذنب؛ ألن عموبة هإالء المتحٌلٌن اآلٌةومن فوابد  -ٖ
الذي فعلوه أنهم فعلوا شٌباا صورته صورة المباح؛  أنهم مسخوا لردة خاسبٌن؛ والذنب

 ولكن حمٌمته ؼٌر مباح؛ فصورة المرد شبٌهة باآلدمً، ولكنه لٌس بآدمً؛ وهذا؛ ألن
ا لوله تعالى: }فكبلًّ أخذنا بذنبه{ ]العنكبوت:  الجزاء من جنس العمل؛ وٌدل لذلن أٌضا

ٗٓ.] 
كونوا لردة خاسبٌن{؛ فكانوا فً لحظة ومنها: بٌان لدرة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } -ٗ

 .لردة
 

 المرآن
ٌِْهْم إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َمْن ٌَُسوُمُهْم ُسوَء اْلعَذَاِب إِن  َرب َن  َلَسِرٌُع اْلِعمَاِب }َوإِْذ تَؤَذ َن َربَُّن لٌََْبعَثَن  َعلَ

 [1ٙٔ({ ]األعراف : 1َٙٔوإِن هُ لَغَفُوٌر َرِحٌٌم )
 التفسٌر:
ا لٌبعثن على الٌهود َمن ٌذٌمهم سوء العذاب  -أٌها الرسول-واذكر  ا صرٌحا إذ علم ذلن إعبلما

لسرٌع العماب ِلَمن استحمه بسبب كفره  -أٌها الرسول-واإلذالل إلى ٌوم المٌامة. إن ربن 
 ومعصٌته، وإنه لؽفور عن ذنوب التاببٌن، رحٌم بهم.

ٌِْهْم إَِلى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َمْن ٌَسُوُمُهْم سُوَء اْلعَذَاِب{ }َوإِْذ تَؤَذََّن َربَُّن لَ لوله تعالى:  ٌَْبعَثَنَّ َعلَ
حٌن أعلم ربن لٌسلطنَّ على الٌهود إلى لٌام  -واذكر أٌها الرسول ، أي:"[2ٙٔ]األعراؾ : 

 .(ٔ)"الساعة من ٌذٌمهم أسوأ العذاب بسبب عصٌانهم ومخالفتهم أمر هللا واحتٌالهم على المحارم

العذاب. لٌل: إن  ٌعنً: أعلم ربن لٌبعثن على الٌهود من ٌسومهم سوء لال الطبري:" 
ذلن، العرُب، بعثهم هللا على الٌهود، ٌماتلون من لم ٌسلم منهم ولم ٌعط الجزٌة، ومن أعطى منهم 

ا وذلة  .(ٕ)"الجزٌة كان ذلن له صؽارا
} تَؤَذََّن { تَفَعَّل من اإلذن أي : أعلم ، لاله مجاهد لال ابن كثٌر:" 

 . ولال ؼٌره : أمر.(ٖ)
ٌِْهْم  وفً لوة الكبلم ما ٌفٌد معنى المسم من هذه اللفظة ، ولهذا تُلُمٌَِّت بالبلم فً لوله : } لٌََْبعَثَنَّ َعلَ

اْلعَذَاِب { أي : بسبب عصٌانهم ومخالفتهم  { أي : على الٌهود } إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َمْن ٌَسُوُمُهْم سُوءَ 
وٌمال : إن موسى ، علٌه السبلم ، ضرب علٌهم  أوامر هللا وشرعه واحتٌالهم على المحارم.

ولٌل : ثبلث عشرة سنة ، وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا فً لهر  -الخراج سبع سنٌن 
اروا فً لهر النصارى وإذاللهم وإٌاهم ، الملون من الٌونانٌٌن والكشدانٌٌن والكلدانٌٌن ، ثم ص

أخذهم منهم الجزٌة والخراج ، ثم جاء اإلسبلم ، ودمحم ، علٌه أفضل الصبلة والسبلم ، فكانوا 
 .(ٗ)"تحت صفاره وذمته ٌإدون الخراج والجزى

 .(٘)"، لال: أمَر ربن{وإذ تؤذن ربن}عن مجاهد فً لول هللا: "أخرج الطبري  
وروي عن  .(ٙ)"لال: لال ربن {،وإذ تؤذن ربن"}عن مجاهد لوله: وأخرج ابن ابً حاتم  

 .(ٔ)سفٌان الثوري مثل ذلن

                                                             
المٌم: ]رواه أبو عبد هللا ابن بطة: "حدثنا أحمد بن سبلم حدثنا الحسن بن صباح حدثنا ٌزٌد بن لال ابن  (ٔ)

؛ عون المعبود ٖٔ٘/ٔهارون حدثنا دمحم بن عمرو"، وهذا إسناد جٌد ٌصحح مثله الترمذي[. أهـ. إؼاثة اللهفان 
 .ٖٓٗ/5مع شرح ابن المٌم 

 .]بتصرؾ بسٌط[.ٗٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖٔفسٌر الطبري:ت (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٖٔ(:ص52ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .52ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗٓ/ٖٔ(:ص52ٕ٘ٔتفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓٙٔ/٘(:ص1ٗٙ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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 .(ٕ)"، أعلم«أِذن» ٌعنً بموله:  لال الطبري:" 
مجازه: وتؤذن ربن، مجازه: أمر وهو من اإلذن {، َوإِْذ تَؤَذََّن َربُّنَ } لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٖ)"وأحّل وحّرم ونهى
ٌمول: إن ربن ٌبعث على بنً إسرابٌل العرب، فٌسومونهم سوء العذاب،  لال السدي:" 

 .(ٗ)"ٌؤخذون منهم الجزٌة وٌمتلونهم
وإذ تؤذن ربن لٌبعثن علٌهم إلى ٌوم المٌامة من ٌسومهم سوء }عن ابن عباس لوله: " 
 .(٘)"ته، إلى ٌوم المٌامة، لال: هً الجزٌة، والذٌن ٌسومونهم: دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمّ {العذاب
ًَّ من العرب، فهم فً عذاب منهم إلى ٌوم  فبعث هللا لال لتادة:"  علٌهم هذا الح
 .(ٙ)"المٌامة
وإذ تؤذن ربن لٌبعثن علٌهم إلى ٌوم المٌامة من ٌسومهم سوء }: "بن جبٌر عن سعٌد 
إلى ٌوم المٌامة، فهو سوء  ، لال: هم أهل الكتاب، بعث هللا علٌهم العرب ٌجبُونهم الخراجَ {العذاب

ًٌّ الخراَج لطُّ إال ُموسى ملسو هيلع هللا ىلص ثبلث عشرة سنةا، ثم أمسن، وإال النبً ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)"العذاب. ولم ٌجب نب
 -أٌها الرسول-. إن ربن  ، أي:"[2ٙٔ}إِنَّ َربََّن لََسِرٌُع اْلِعمَاِب{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"لسرٌع العماب ِلَمن استحمه بسبب كفره ومعصٌته
 .(5)"أي : لمن عصاه وخالؾ أمره وشرعه لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره: إن ربن ٌا دمحم، لسرٌٌع عمابه إلى من استوَجب منه  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"العموبة على كفره به ومعصٌته
وإنه لؽفور عن ذنوب  ، أي:"[2ٙٔ}َوإِنَّهُ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم { ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"التاببٌن، رحٌم بهم
وهذا من باب لرن الرحمة مع العموبة ، لببل  أي : لمن تاب إلٌه وأناب. لال ابن كثٌر:" 

الرجاء ٌحصل الٌؤس ، فٌمرن هللا تعالى بٌن الترؼٌب والترهٌب كثٌرا ؛ لتبمى النفوس بٌن 
 .(ٕٔ)"والخوؾ
ٌمول: وإنه لذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه، فؤناب وراجع  لال الطبري:" 

له، أن ٌعالبه على جرمه بعد توبته منها، ألنه ٌمبل  {،رحٌم} ،طاعته، ٌستر علٌها بعفوه عنها
 .(ٖٔ)"التوبة وٌُِمٌل العَثْرة

 الفوابد:
ببؽٌهم وفسادهم وسوء  ، وذلنالعذاب ٌسومونهم سوءأن هللا سلط األمم على الٌهود،  -ٔ

 أخبللهم.
 

 المرآن

                                                                                                                                                                               
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٓٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٔ)
 .ٕٗٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٖٔ(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٖٔ(:ص55ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٙٓ/ٖٔ(:صٕٖٖٓ٘ٔأخرجه الطبري)(ٙ)
 .ٕٙٓ/ٖٔ(:صٖٖٙٓ٘ٔأخرجه الطبري)(2)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .52ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .52ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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اِلُحوَن َوِمْنُهْم ُدوَن ذَِلَن َوبَلَْونَاهُْم بِاْلَحَسنَاِت َوالس   ٌِّئَاِت }َولَط ْعنَاهُْم فًِ اأْلَْرِض أَُمًما ِمْنُهُم الص 
 [1ٙٔ({ ]األعراف : 1ٙٔلَعَل ُهْم ٌَْرِجعُوَن )

 التفسٌر:
لنا بنً  إسرابٌل فً األرض جماعات، منهم المابمون بحموق هللا وحموق عباده، ومنهم وفرَّ

رون الظالمون ألنفسهم، واختبرنا هإالء بالرخاء فً العٌش والسَّعَة فً الرزق،  الممّصِ
ا بالشدة فً العٌش والمصابب والرزاٌا؛ رجاء أن ٌرجعوا إلى طاعة ربهم  واختبرناهم أٌضا

 وٌتوبوا من معاصٌه.
ا{ ]األعراؾ : تعالى:لوله   لنا بنً إسرابٌل  ، أي:"[1ٙٔ}َولَطَّْعنَاهُْم فًِ اأْلَْرِض أَُمما وفرَّ

 .(ٔ)"فً األرض جماعات
ٌمول تعالى ذكره: وفّرلنا بنً إسرابٌل فً األرض جماعات شتى  لال الطبري:" 
لٌن  .(ٕ)"متفّرِ
ٌذكر تعالى أنه فرلهم فً األرض أمما ، أي : طوابؾ وفرلاا ، كما لال  لال ابن كثٌر:" 

{  تعالى } َولُْلنَا ِمْن بَْعِدِه ِلبَِنً إِْسَرابٌَِل اْسكُنُوا األْرَض فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجبْنَا بِكُْم لَِفٌفاا
 .(ٖ)"[ٗٓٔ]األسراء : 
 .(ٗ)"الٌهودفً كل أرض ٌدخلها لوٌم من  لال ابن عباس:" 
اِلُحونَ لوله تعالى:  منهم المابمون  ، أي:"[1َٙٔوِمْنُهْم ُدوَن ذَِلَن{ ]األعراؾ :  }ِمْنُهُم الصَّ

رون الظالمون ألنفسهم، بحموق هللا وحموق عباده  .(٘)"ومنهم الممّصِ
اِلُحوَن  لال ابن كثٌر:"  أي : فٌهم الصالح وؼٌر ذلن ، كما لالت الجن : } َوأَنَّا ِمنَّا الصَّ

 .(ٙ)"[ َٔٔوِمنَّا ُدوَن ذَِلَن كُنَّا َطَرابَِك لَِدداا { ]الجن : 
، {الصالحون }ٌمول: من هإالء الموم الذٌن وصفهم هللا من بنً إسرابٌل لال الطبري:" 

دون الصالح. وإنما وصفهم هللا جل ثناإه بؤنهم كانوا كذلن  ]ومنهم[، ٌعنً: من ٌإمن باهلل ورسله
لبل ارتداِدهم عن دٌنهم، ولبل كفرهم بربهم، وذلن لبل أن ٌبعث فٌهم عٌسى ابن مرٌم صلوات 

 .(2)"هللا علٌه
ٌَْرِجعُوَن{ ]األعراؾ لوله تعالى:  ٌِّبَاِت لَعَلَُّهْم   ، أي:"[1ٙٔ: }َوبََلْونَاهُْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّ

ا بالشدة فً العٌش والمصابب والرزاٌا؛ رجاء أن ٌرجعوا إلى طاعة ربهم  واختبرناهم أٌضا
 .(1)"وٌتوبوا من معاصٌه

أي : بالرخاء والشدة ،  ،أي : اختبرناهم } بِاْلَحَسنَاِت َوالسٌَِّّبَاِت { لال ابن كثٌر:" 
ٌَْرِجعُوَن {  .(5)"والرؼبة والرهبة ، والعافٌة والببلء ، } لَعَلَُّهْم 

ٌمول: واختبرناهم بالرخاء فً العٌش،  والخفض فً الدنٌا والدعة،  لال الطبري:" 
، الشدة فً {السٌباتـ}وٌعنً ب ،التً ذكرها جل ثناإه {الحسنات} والسعة فً الرزق، وهً

، ٌمول: لٌرجعوا إلى {لعلهم ٌرجعون} ،الشظؾ فٌه، والمصابب والرزاٌا فً األموال العٌش، و
 .(ٓٔ)"طاعة ربهم وٌنٌبوا إلٌها، وٌتوبوا من معاصٌه

 الفوابد:

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٓ/ٖٔ(:صٖٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .51ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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من الجزاء الذي حكم هللا به علٌهم مع هذا العذاب المستمر إلى ٌوم المٌامة تمطٌعهم أنه  -ٔ
 وفسادهم.فً األرض وتشتٌتهم فٌها جزاء كفرهم 

فً األرض، وتمزٌمهم أدعى إلى أن ٌمع بسببه الببلء  الٌهود بتمزٌكدلّت اآلٌة على  -ٕ
ا بسببه.  الشدٌد علٌهم جماعة جماعة، وال ٌستطٌع أن ٌنصر بعضهم بعضا

الرجوع إلٌه بالتوبة ، ووالمصابب النعمأن الواجب حمده سبحانه وتعالى فً الحالتٌن:  -ٖ
 .واإلنابة

َوبَلَْونَاهُْم بِاْلَحَسَناِت  ، لال تعالى:}ال تخرج عن لدر هللا ومشٌبته أن المصابب والنعم -ٗ
ْن ِعنِد هللاِ فََما ِلَهُإالء اْلَمْوِم الَ ٌََكاُدوَن {، ولال: }َوالسٌَِّّبَاِت لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُونَ  لُْل كُلًّ ّمِ

السٌبات التً هً المصابب [. ثم بٌن الحك تبارن وتعالى أن 21]النساء:  {ٌَْفمَُهوَن َحِدٌثاا
لٌس لها سبب إذا أذنب العبد إال من نفسه، وأما ما ٌصٌب العبد من الخٌر فبل تنحصر 
أسبابه، ألنه من فضل هللا، ٌحصل بعمل العبد وبؽٌر عمله من إنعام هللا علٌه، فالواجب 
من  على العباد أن ٌشكروا ربهم وٌحمدوه على ما أنعم به علٌهم، كما ٌجب أن ٌكثروا
 التوبة واألوبة واالستؽفار مما الترفوه من ذنوب سببت لهم المصابب والببلٌا.

الخٌر من المال والدنٌا والولد والزوجة والصحة والعافٌة، كل ذلن فتن ومن الفوابد: أن  -٘
 عظٌمة جداا؛ لٌنظر هللا عز وجل أٌصبر المرء فٌشكر أم ٌكفر وٌجزع.

 
 المرآن

َخْلٌف َوِرثُوا اْلِكتَاَب ٌَؤُْخذُوَن َعَرَض َهذَا اأْلَْدنَى َوٌَمُولُوَن َسٌُْغفَُر لَنَا َوإِْن }فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم 
ِ إِال   ٌِْهْم ِمٌثَاُق اْلِكتَاِب أَْن اَل ٌَمُولُوا َعلَى ّللا  اْلَحك   ٌَؤْتِِهْم َعَرٌض ِمثْلُهُ ٌَؤُْخذُوهُ أَلَْم ٌُْإَخْذ َعلَ

ٌٌْر ِلل ِذٌَن ٌَت مُوَن أَفاََل تَْعِملُوَن )َوَدَرسُوا َما فٌِِه  اُر اآْلِخَرةُ َخ  [1ٙٔ({ ]األعراف : 1َٙٔوالد 

 التفسٌر:
فجاء من بعد هإالء الذٌن وصفناهم بََدُل سوء أخذوا الكتاب من أسبلفهم، فمرإوه وعلموه، 

كالرشوة وؼٌرها؛ وخالفوا حكمه، ٌؤخذون ما ٌعرض لهم من متاع الدنٌا من دنًء المكاسب 
ٌاا على هللا األباطٌل،  وذلن لشدة حرصهم ونََهمهم، وٌمولون مع ذلن: إن هللا سٌؽفر لنا ذنوبنا تمن
ٌن على ذنوبهم  وإن ٌؤت هإالء الٌهوَد متاعٌ زابٌل من أنواع الحرام ٌؤخذوه وٌستحلوه، مصّرِ

العمل بما فٌها، وأال ٌمولوا على وتناولهم الحرام، ألَْم ٌإخذ على هإالء العهود بإلامة التوراة و
هللا إال الحك وأال ٌكذبوا علٌه، وعلموا ما فً الكتاب فضٌعوه، وتركوا العمل به، وخالفوا عهد 
هللا إلٌهم فً ذلن؟ والدار اآلخرة خٌر للذٌن ٌتمون هللا، فٌمتثلون أوامره، وٌجتنبون نواهٌه، أفبل 

 ا عند هللا خٌر وأبمى للمتمٌن؟ٌعمل هإالء الذٌن ٌؤخذون دنًء المكاسب أن م
فجاء من  ، أي:"[5ٙٔ}فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ َوِرثُوا اْلِكتَاَب{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"بعد هإالء الذٌن وصفناهم بََدُل سوء أخذوا الكتاب من أسبلفهم
فتبدَّل من بعدهم بََدل سوء، ورثوا كتاب هللا فَعُلِّموه، وضٌعوا العمل به،  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"فخالفوا حكمه
ٌمول تعالى : فخلؾ من بعد ذلن الجٌل الذٌن فٌهم الصالح والطالح ،  لال ابن كثٌر:" 

 ولال مجاهد : هم النصارى، خلؾ آخر ال خٌر فٌهم ، ولد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو التوراة
 .(ٖ)"ولد ٌكون أعم من ذلن -

ثهم هللا َوعِهد  لال مجاهد:"  إي وهللا، لََخْلُؾ َسْوء وِرثوا الكتاَب بعد أنبٌابهم ورسلهم، ورَّ
بلةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواتِ }إلٌهم، ولال هللا فً آٌة أخرى:   {فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ أََضاعُوا الصَّ

 .(ٗ)"[5٘]سورة مرٌم: 
                                                             

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٕٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
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 .(ٔ)"، لال: النصارى{فخلؾ من بعدهم خلؾ"}عن مجاهد فً لول هللا: وروي  
إنما وصؾ أنه َخلَؾ الموَم الذٌن لّص لصصهم فً اآلٌات التً مضت،  لال الطبري:" 

َخْلؾ سوِء رديء، ولم ٌذكر لنا أنهم نصارى فً كتابه، ولصتهم بمصص الٌهود أشبه منها 
لن خبٌر عن بنً إسرابٌل، وما بعده كذلن، فما بٌنهما بؤن بمصص النصارى. وبعُد، فإن ما لبل ذ

ا عنهم أشبه، إذ لم ٌكن فً اآلٌة دلٌل على صرؾ الخبر عنهم إلى ؼٌرهم، وال جاء  ٌكون خبرا
 .(ٕ)"بذلن دلٌل ٌوجب صحة المول به

فً ٌمال منه: "هو َخلَؾ ِصْدٍق"، "وَخْلُؾ َسْوٍء"، وأكثر ما جاء فً المدح بفتح "البلم"، و 
ن فً الذم، وتسّكن فً المدح، ومن ذلن فً تسكٌنها فً المدح لول  الذم بتسكٌنها، ولد تحرَّ

 :(ٖ)حسان
ٌْنَ  ِلَنا فًِ َطاَعِة هللاِ تَابِعُ                        لَنَا المََدُم األُولَى إلَ  َوَخْلفَُنا ألَوَّ

ا حمض من طُول تَركه فً إذا ُوّجه إلى الفساد، مؤخوذ من لولهم: "َخلَؾ اللبن"، إذو
"َخلَؾ فم  :السماء حتى ٌفسد، فكؤنَّ الرجل الفاسد مشبَّهٌ به. ولد ٌجوز أن ٌكون منه لولهم 

 :(ٗ)الصابم"، إذا تؽٌرت رٌحه. وأما فً تسكٌن "البلم" فً الذّم، فمول لبٌد
 (٘)َخْلٍؾ َكِجْلِد األَْجَربِ َوبَِمٌُت فًِ                  ذََهَب الَِّذٌَن ٌُعَاُش فًِ أَْكنَافِِهْم 

 ، أي:"[5َٙٔوٌَمُولُوَن َسٌُْؽفَُر لَنَا{ ]األعراؾ :  }ٌَؤُْخذُوَن َعَرَض َهذَا اأْلَْدنَىلوله تعالى:
ٌؤخذون ما ٌعرض لهم من متاع الدنٌا من دنًء المكاسب كالرشوة وؼٌرها؛ وذلن لشدة 

 .(ٙ)"ذنوبنا تمنٌاا على هللا األباطٌلوٌمولون مع ذلن: إن هللا سٌؽفر لنا  حرصهم ونََهمهم
أي : ٌعتاضون عن بذل الحك ونشره بعََرض الحٌاة الدنٌا ، وٌسرفون  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"أنفسهم وٌعدونها بالتوبة ، وكلما الح لهم مثل األول ولعوا فٌه
من األلرب : ، ٌعنً{األدنى}فٌؤخذون الرشوة فٌه من َعَرض هذا العاجل  لال الطبري:" 

وٌمولون إذا فعلوا ذلن: إن هللا سٌؽفر لنا ذنوبنا، تمنٌِّاا على هللا األباطٌل، كما لال ، اآلجل األبعد
ِ ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمناا}جل ثناإه فٌهم:  ٌِْدٌِهْم ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َ ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ  فََو

ا ٌَْكِسبُونَ لَِلٌبل فَوَ  ٌٌْل لَُهْم ِممَّ ٌِْدٌِهْم َوَو ا َكتََبْت أَ  .(1)"[25]سورة البمرة:  {ٌٌْل لَُهْم ِممَّ
ٌمول: ٌؤخذون ما أصابوا وٌتركون ما شاءوا من حبلل أو حرام،  لال ابن عباس:" 
 .(5)"{سٌؽفر لنا}وٌمولون: 
 .(ٔ)"ٌعملون الذنب، ثم ٌستؽفرون هللا لال سعٌد بن جبٌر:" 

                                                             
 .ٕٓٔ/ٖٔ(:صٖٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .(خلؾ) واللسان 1ٖٕ: ٖ هشام ابن وسٌرة ،ٕٗ٘: دٌوانه(ٖ)
 من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب من ورجاال لرٌظة بنى ٌوم فً معاذ، بن سعد فٌها بكى لصٌدة من

 (تابع هللا ملة فً: ))السٌرة وروى.اإلسبلم فً األنصار سابمة ٌعنى ،(( األولى المدم: ))ولوله. الشهداء
 ال اللُّبَانَةَ  لَّضِ :لال عمه، وابن صاحبه أربد، بها ٌرثً. كثٌر وؼٌرها ،( خلؾ) واللسان ،1: المصٌدة دٌوانه،(ٗ)

 الؽٌَُّبِ  الِكرام بؤُْسَرتِنَ  َواْلَحكْ ...  َواْذهبِ  أَبَالَنَ 
 ..................الَِّذٌن ذََهبَ ................. ... الَِّذٌن ذََهبَ 
 ٌَْشؽَبِ  لَمْ  َوإِنْ  لَابلُُهمْ  َوٌُعَابُ ...  َوِخٌَانَةا  َمؽَالَةا  ٌَتَؤَكَّلُونَ 
ٌْرِ  أْربَدَ  ٌَا ٌْتَنً...  ُجُدوُدهُ  الكرٌمُ  الَخ  أْعَضبِ  بَِمْرنٍ  أَْمِشً َخلَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ِزٌَّةَ، إنَّ   الَكْوَكبِ  َكَضْوءِ  أَخٍ  كُلَّ  فِْمَدانُ ...  ِمثْلَُها َرِزٌَّةَ  ال الرَّ
 حده فتر لد أنه ٌعنى المكسور، ،(( األْعضب المرن)) و تعادٌه، عن والوشاٌة العداوة فً الفحش(( المؽالة))

 .أربد بموت
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .51ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖٔ(:صٕٖٗ٘ٔالطبري)أخرجه (5)
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لال: ما أشرؾ لهم من شًء فً الٌوم من  {ٌؤخذون عرض هذا األدنى"}ن مجاهد: ع 
وفً  .(ٕ)"الدنٌا حبلٌل أو حرام ٌشتهونه أخذوه، وٌبتؽون المؽفرة، فإن ٌجدوا الؽد مثلَه ٌؤخذوه

 .(ٖ)"ٌتمنَّون المؽفرةرواٌة "
 ،كتبوه، لال: الكتاب الذي {ٌؤخذون عرض هذا األدنى}لال ابن زٌد فً لوله: " 

 (ٗ)، ال نشرن باهلل شٌباا"{وٌمولون سٌؽفر لنا}
وإن ٌؤت هإالء  ، أي:"[5ٙٔ}َوإِْن ٌَؤْتِِهْم َعَرٌض ِمثْلُهُ ٌَؤُْخذُوهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:

ٌن على ذنوبهم وتناولهم الحرام  .(٘)"الٌهوَد متاعٌ زابٌل من أنواع الحرام ٌؤخذوه وٌستحلوه، مصّرِ
ٌمول: وإن شرع لهم ذنٌب حراٌم مثله من الرشوة بعد ذلن، أخذوه  لال الطبري:" 

واستحلوه ولم ٌرتدعوا عنه. ٌخبر جل ثناإه عنهم أنهم أهل إصرار على ذنُوبهم، ولٌسوا بؤهل 
 .(ٙ)"إنابة وال تَْوبة
 .(2)"إن جاءهم حبلل أو حراٌم أخذوه لال لتادة:" 
 .(1)"لال: ذنٌب آخر، ٌعملون به {،ٌؤخذوهوإن ٌؤتهم عرض مثله عن سعٌد بن جبٌر:"} 
، ال ٌشؽلهم شًء عن شًء وال ٌنهاهم عن ذلن،  {وإن ٌؤتهم عرض مثله} عن مجاهد:" 

ا  .(5)"كلما أشرؾ لهم شًء من الدنٌا أكلوه، ال ٌبالون حبلال كان أو حراما
فٌخرجوا ، ٌؤتهم المحّك برشوة {وإن ٌؤتهم عرض مثله ٌؤخذوه}لال ابن زٌد فً لوله: "  

، وهو «المثّناة»له كتاب هللا، ثم ٌحكموا له بالرشوة. وكان الظالم إذا جاءهم برشوة أخرجوا له 
، بالرشوة، فهو فٌها محك، وهو فً التوراة «المثّناة»الكتاب الذي كتبوه، فحكموا له بما فً 

ٌِْهْم ِمٌثَاُق اْلِكتَاِب أَْن ال }ظالم، فمال هللا: ِ إِال اْلَحكَّ َوَدَرسُوا َما فٌِهِ أَلَْم ٌُْإَخْذ َعلَ  (ٓٔ)"{ٌَمُولُوا َعلَى َّللاَّ
، لال: كانت بنو {ودرسوا ما فٌه}إلى لوله:  {فخلؾ من بعدهم خلؾ}عن السدي لوله: " 

ٌاا إال ارتشى فً الحكم، وإن خٌارهم اجتمعُوا، فؤخذ بعضهم على  إسرابٌل ال ٌستمضون لاض

ٌرتشوا،  فجعل الرجل منهم إذا استُْمِضً ارتشى، فٌمال له: ما بعض العهود أن ال ٌفعلوا وال 
شؤنن ترتشً فً الحكم؟ فٌمول: سٌؽفر لً! فٌطعن علٌه البمٌة اآلخرون من بنً إسرابٌل فٌما 
صنع. فإذا مات، أو نزع، وجعل مكانه رجل ممن كان ٌطعن علٌه، فٌرتشً. ٌمول: وإن ٌؤت 

 .(ٔٔ)"، فعرض الدنٌا من المال«عرض األدنى»اآلخرٌن عرُض الدنٌا ٌؤخذوه. وأما 
{ ]األعراؾ : لوله تعالى: ِ إِالَّ اْلَحكَّ ٌِْهْم ِمٌثَاُق اْلِكتَاِب أَْن اَل ٌَمُولُوا َعلَى َّللاَّ }أَلَْم ٌُْإَخْذ َعلَ

 .(ٕٔ)"ألم ٌإخذ علٌهم العهد المإكد فً التوراة أن ٌمولوا الحك وال ٌكذبوا على هللا؟ ، أي:"[5ٙٔ
، على هإالء المرتشٌن فً أحكامهم، {ألم ٌإخذ}ٌمول تعالى ذكره:  طبري:"لال ال
، وهو أخذ هللا العهود {مٌثاُق الكتاب}، إذا عوتبوا على ذلن {سٌؽفر هللا لنا فعلنا هذا}المابلٌن: 

فٌها. فمال جل ثناإه لهإالء الذٌن لص لصتهم فً  على بنً إسرابٌل، بإلامة التوراة، والعمل بما
ا على خبلفهم أمَره، ونمضهم عهده ومٌثاله: ألم ٌؤخذ هللا علٌهم مٌثاق كتابه، أال هذه اآل ٌة، موبخا

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٔ/ٖٔ(:صٖٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖٔ(:ص1ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖٔ(:ص5ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖٔ(:صٕٖ٘٘ٔأخرجه الطبري)(ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٕٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٔ/ٖٔ(:صٖٙٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٕٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٗٔ/ٖٔ(:صٕٖ٘٘ٔأخرجه الطبري)(ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٖٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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ٌمولوا على هللا إال الحك، وال ٌُضٌفوا إلٌه إال ما أنزله على رسوله موسى ملسو هيلع هللا ىلص فً التوراة، وأن ال 
 .(ٔ)"ٌكذبوا علٌه؟
لال : فٌما ٌوجبون على هللا من ؼفران ذنوبهم التً ال ٌزالون ٌعودون  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)" فٌها ، وال ٌتوبون منها
، لال: فٌما {ألم ٌإخذ علٌهم مٌثاق الكتاب أال ٌمولوا على هللا إال الحك}ابن عباس: " عن

ٌََزالون ٌعودون فٌها وال ٌَتُوبون   .(ٖ)"منهاٌوجبون على هللا من ؼُفران ذنوبهم التً ال 
والحال أنهم درسوا ما فً  ، أي:"[5ٙٔ}َوَدَرسُوا َما فٌِِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى:

 .(ٗ)"الكتاب وعرفوا ما فٌه المعرفة التامة من الوعٌد على لول الباطل واالفتراء على هللا
لرأوا ما فٌه، ٌمول: ورثوا الكتاب فعلموا ما فٌه ودرسوه، فضٌعوه  لال الطبري:أي:"

 .(٘)"كوا العمل به، وخالفوا عهد هللا إلٌهم فً ذلنوتر
، لال: علّموه، علّموا ما فً الكتاب الذي ذكر هللا، ولرأ: {ودرسوا ما فٌه}عن ابن زٌد:"

 .(ٙ)"[25]سورة آل عمران:  {بَِما ُكْنتُْم تُعَلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما كُْنتُْم تَْدُرُسونَ }
اُر لوله تعالى: ٌٌْر ِللَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن{ ]األعراؾ : }َوالدَّ واآلخرة خٌر  ، أي:"[5ٙٔاآْلِخَرةُ َخ

 .(2)"للذٌن ٌتمون هللا بترن الحرام
ٌمول جل ثناإه: وما فً الدار اآلخرة، وهو ما فً المعاِد عند هللا، مما  لال الطبري:"

خٌر للذٌن ٌتمون هللا،   أعّد ألولٌابه، والعاملٌن بما أنزل فً كتابه، المحافظٌن على حدوده
 .(1)"عمابه، فٌرالبونه فً أمره ونهٌه، وٌطٌعونه فً ذلن كله فً دنٌاهم وٌخافون
ٌرؼبهم تعالى فً جزٌل ثوابه ، وٌحذرهم من وبٌل عمابه ، أي :  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)" وثوابً وما عندي خٌر لمن اتمى المحارم ، وترن هوى نفسه ، وألبل على طاعة ربه
أفبل ٌعمل هإالء الذٌن ٌؤخذون دنًء  ، أي:"[5ٙٔ}أَفَبَل تَْعِملُوَن{ ]األعراؾ : تعالى: لوله

 .(ٓٔ)"المكاسب أن ما عند هللا خٌر وأبمى للمتمٌن؟
ٌمول: أفبل ٌعمل هإالء الذٌن ٌؤخذون عرض هذا األدنى على أحكامهم،  لال الطبري:"

اآلخرة للمتمٌن العاِدلٌن بٌن الناس فً أحكامهم، ، أنَّ ما عند هللا فً الدار {سٌؽفر لنا}وٌمولون: 
خٌر من هذا العرض الملٌل الذي ٌستعجلونه فً الدنٌا على خبلِؾ أمر هللا، والمضاء بٌن الناس 

 .(ٔٔ)"بالجور؟
ٌمول : أفلٌس لهإالء الذٌن اعتاضوا بعََرض الدنٌا عما عندي عمل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)"ٌردعهم عما هم فٌه من السفه والتبذٌر؟
: اإلدران المانع من الخطؤ مؤخوذ منه عمال البعٌر، أي «العمل»لال ابن عطٌة:" و 

 .(ٖٔ) ٌمنعه من التصرؾ، ومنه المعمل أي موضع االمتناع"
عمل الرشد، ولٌس عمل اإلدران الذي ٌناط به  :-هنا- «"العمل»لال ابن عثٌمٌن:" و 

التكلٌؾ؛ ألن العمل نوعان: عمل هو مناط التكلٌؾ. وهو إدران األشٌاء، وفهمها.؛ وهو الذي 

                                                             
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٖٔ(:صٕٖٙ٘ٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .55ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔ(:ص2ٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .٘ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔ(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .٘ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .55ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .55ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)

 .2ٖٔ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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ٌتكلم علٌه الفمهاء فً العبادات، والمعامبلت، وؼٌرها؛ وعمل الرشد. وهو أن ٌحسن اإلنسان 
 .(ٕ)؛ ألن اإلنسان َعمَل تصرفه فٌما ٌنفعه"التصرؾ.؛ وسمً إحسان التصرؾ عمبلا 

ٌّبة لمبول العلم، وٌمال للعلم الذي ٌستفٌده اإلنسان بتلن المّوة   والعَْمل :"ٌمال للمّوة المته
، (ٕ)«ما خلك هللا خلما أكرم علٌه من العمل»َعْمٌل. وإلى األّول أشار صّلى هللا علٌه وسلم بموله: 

« كسب أحد شٌبا أفضل من عمل ٌهدٌه إلى هدى أو ٌّرّده عن ردىما »وإلى الثانً أشار بموله: 
ًّ بموله: َوما ٌَْعِملُها إِالَّ اْلعاِلُموَن]العنكبوت: (ٕ) [ ، وكّل موضع ذّم هللا ٖٗ،  وهذا العمل هو المعن

الَِّذي  فٌه الكفّار بعدم العمل فإشارة إلى الثانً دون األّول، نحو: َوَمثَُل الَِّذٌَن َكَفُروا َكَمثَلِ 
ًٌ فَُهْم ال ٌَْعِملُوَن{]البمرة:2ٌَْٔٔنِعُك{]البمرة: [، ونحو ذلن من 2ٔٔ[، إلى لوله: }ُصمٌّ بُْكٌم عُْم

اآلٌات، وكّل موضع رفع فٌه التّكلٌؾ عن العبد لعدم العمل فإشارة إلى األّول. وأصل الَعْمل: 
 .(ٕ)اإلمسان واالستمسان"

نسان هو "تمٌٌزه الذي به فارق جمٌع الحٌوان، سمً ، وعمل اإل(ٕ)والعمل أصله: المنع 
عمبلا ألنه ٌعمله أي ٌمنعه عن التورط  فً الهلكة، كما ٌعمل العمال البعٌر عن ركوب رأسه، 
ومن هذا سمٌت الدٌة عمبلا ألنها إذا وصلت إلى ولً الممتول عملته عن لتل الجانً، أي 

 .(ٕ)منعته"
 الفوابد:
الكتاب وصفهم هللا فً اآلٌة وهم الٌهود الذٌن ورثوا  هإالء الذٌنمن فوابد اآلٌة: توبٌخ  -ٔ

من أسبلفهم، فمرإوه وعلموه، وخالفوا حكمه، ٌؤخذون ما ٌعرض لهم من متاع الدنٌا من 
 .دنًء المكاسب كالرشوة وؼٌرها

لول ؼٌر حك، ألن من حكم هللا تعالى أن ال  {،سٌؽفر لنا} :أخبر هللا عز وجل أن لولهم -ٕ
 .كفار وهم كفارٌؽفر لل

 .اتباع الهوى ٌعمً عٌن الملبأن  -ٖ
ٍ؛ لموله تعالى: -ٗ ًّ  ومن فوابد اآلٌة: توبٌخ بنً إسرابٌل، وأنهم أمة جهلة حممى ذوو ؼ

 {.أَفَبَل تَْعِملُونَ }
 

 المرآن
اَلةَ إِن ا اَل نُِضٌُع أَْجَر  كُوَن بِاْلِكتَاِب َوأَلَاُموا الص  ({ ]األعراف : 1ٓٔاْلُمْصِلِحٌَن )}َوال ِذٌَن ٌَُمّسِ

ٔ1ٓ] 
 التفسٌر:

والذٌن ٌتمسَّكون بالكتاب، وٌعملون بما فٌه من العمابد واألحكام، وٌحافظون على الصبلة 
 بحدودها، وال ٌضٌعون أولاتها، فإن هللا ٌثٌبهم على أعمالهم الصالحة، وال ٌضٌعها.

                                                             
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن:   (ٕ)
إّن هللا لما خلك العمل لال له: ألبل: فؤلبل، ثم لال له: أدبر »الحدٌث عن أبً هرٌرة عن النبً لال:   (ٕ)

 « .فؤدبر، فمال: وعزتً وجبللً ما خلمت خلما أشرؾ منن، فبن آخذ وبن أعطً
ج أحادٌث اإلحٌاء: أخرجه الطبرانً فً لال ابن تٌمٌة: إنه كذب موضوع باتفاق، ولال العرالً فً تخرٌ

، 1ٖٔ/ 2، وحلٌة األولٌاء 1ٖ/ ٔالكبٌر واألوسط وأبو نعٌم بإسنادٌن ضعٌفٌن. انظر: اإلحٌاء مع تخرٌجه 
 .ٖٕٙ/ ٔوكشؾ الخفاء 

ما اكتسب رجل مثل فضل عمل ٌهدي صاحبه إلى هدى، »الحدٌث عن عمر لال: لال رسول هللا:   (ٕ)
ا. هـ. لال العرالً: أخرجه ابن المحبّر فً « تم إٌمان عبد وال استمام دٌنه حتى ٌكمل عملهوٌرّده عن ردى، وما 

. للت: داود بن المحبّر كذّاب، ولال ابن حجر: وأكثر 1ٖ/ ٔالعمل، وعنه الحارث بن أبً أسامة. انظر: اإلحٌاء 
 .ٕٓٓص هـ. انظر: تمرٌب التهذٌب  ٕٙٓ)كتاب العمل( الذي صنّفه موضوعات. مات سنة 

 .21٘-22٘المفردات فً ؼرٌب المرآن، الراؼب األصفهانً:   (ٕ)
 . 5ٙ/ٗأنظر: مماٌٌس اللؽة:   (ٕ)
/ ٘، وانظر: "اللسان" )عمل( ٕٕٗ٘/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )عمل( ٓ٘ٗ/ٕالتفسٌر البسٌط:   (ٕ)
ٖٓٗ2. 
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كُوَن بِاْلِكتَالوله تعالى:  والذٌن ٌتمسَّكون  ، أي:"[2ِٓٔب{ ]األعراؾ : }َوالَِّذٌَن ٌَُمّسِ
 .(ٔ)"بالكتاب، وٌعملون بما فٌه من العمابد واألحكام

ثم أثنى تعالى على من تمسن بكتابه الذي ٌموده إلى اتباع رسوله دمحم  لال ابن كثٌر:" 
كُوَن :ملسو هيلع هللا ىلص ، كما هو مكتوب فٌه ، فمال تعالى أي: اعتصموا به والتدوا  ،بِاْلِكتَاِب {} َوالَِّذٌَن ٌَُمّسِ

 .(ٕ)"بؤوامره ، وتركوا زواجره
 .(ٖ)"كتاب هللا الذي جاء به موسى علٌه السبلم لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)"، من ٌهود أو نصارى{والذٌن ٌمسكون بالكتاب}مجاهد لوله: "عن  
عن  .(٘)"ألهل اإلٌمان منهم :لال: ٌعنً {،والذٌن ٌمسكون بالكتاب"}عن الحسن لوله:  
 {والذٌن ٌمسكون بالكتاب}سمعت عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ٌمول فً لول هللا: " الفرج لال:

 .(ٙ)"الذي جاء به موسى ملسو هيلع هللا ىلص
كُون»وفً اختٌار كلمة  ألن فإن ، «ٌَْمِسكُون» فلم ٌمل: ،«إِْمَسان»زٌادة معنى « ٌَُمّسِ
 وهللا أعلم.  ٌستمسن.اإلنسان لد ٌتمسن وال

 .(2)أْمسن ٌمسن:بتخفٌؾ المٌم وتسكٌنها، من  ،«ٌُْمِسكُونَ » ولرأ عاصم وحده: 
بَلةَ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وٌحافظون على الصبلة  ، أي:"[2ٓٔ}َوأَلَاُموا الصَّ

 .(1)"بحدودها، وال ٌضٌعون أولاتها
 .(5)"إلامتها أن تصلً الصبلة لولتها لال الزهري:" 
على ما فُِرَضْت  -بحدودها وفروضها والواجب فٌها  -"أداإها هً:: «إلامة الصبلة»و 

لوها من البٌَع والشراء فٌها" علٌه، كما ٌمال: ألام الموُم سُولَهم، إذا لم ٌُعَّطِ
، وكما لال (ٓٔ)

 : (ٔٔ)الشاعر
َراب فََخاُموا  ٌِْن سُوَق الـ          ـّضِ  َوَولَّْوا َجِمٌعَاأَلَْمنَا ألَْهِل اْلِعَرالَ

فإن هللا ٌثٌبهم على  ، أي:"[2ٓٔ}إِنَّا اَل نُِضٌُع أَْجَر اْلُمْصِلِحٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"أعمالهم الصالحة، وال ٌضٌعها

 .(ٖٔ)"لال: هً ألهل اإلٌمان منهم {،إنا ال نضٌع أجر المصلحٌن"}عن الحسن لوله:  
 :(ٗٔ)أمور ثبلثة فؤفاد ؛«أجرهم نضٌع ال إنا» ٌمل ولم 
 .الصبلة وٌمٌمون الكتاب، ٌمسكون للذٌن باإِلصبلح الحكم: أوال
 .إلصبلحهم آجرهم هللا أن: ثانٌا
 .تعالى هللا عند مضاع ؼٌر أجر فله مصلح كل أن: ثالثا
 الفوابد:
 . التمسن بالكتاب الزمه فعل جمٌع الطاعات واجتناب جمٌع المنهٌاتأن  -ٔ

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٖٔ(:ص5ٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖٔ(:صٖٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٓٙٔ/٘(:ص1٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٓٙٔ/٘(:ص1ٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٖٔ، وتفسٌر الطبري:52ٔانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٓٙٔ/٘(:ص1ٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)

 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ( البٌت ذكره الطبري ولم أتعرؾ على لابله. انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٓٔٙٔ/٘(:ص1٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٙ/ ٔ: عثٌمٌن ابن تفسٌر: انظر(ٗٔ)
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حفظه وتبلوته والمٌام به آناء اللٌل إذ أن التمسن بالكتاب والمٌام بحمه معناه: 
والنهار وتدبر آٌاته وإحبلل حبلله وتحرٌم حرامه واالنمٌاد ألوامره، واالنزجار 
بزواجره واالعتبار بؤمثاله واالتعاظ بمصصه والعمل بمحكمه والتسلٌم لمتشابهه 

رٌؾ الؽالٌن وانتحال المبطلٌن، والنصٌحة له بكل والولوؾ عند حدوده، وٌنفون عنه تح
 معانٌها والدعوة إلى ذلن على بصٌرة.

هً عامة فً كل كتاب واآلٌات فً ذلن كثٌرة، وأوصى النبً صلى هللا أن هذه اآلٌة  -ٕ
وفً حدٌث علً  ،(ٔ)«فخذوا بكتاب هللا وتمسكوا به»علٌه وسلم بكتاب هللا فمال: 

للت: ما المخرج منها ٌا رسول هللا؟ لال: " كتاب . » (ٕ)«إنها ستكون فتن»مرفوعا: 
 وذكر الحدٌث.« . هللا
، لصد بٌان خص الصبلة بالذكر فمال: }َوأَلَاُموا الصَّبلةَ{ومن الفوابد: أنه تعالى  -ٖ

الترؼٌب فً إلامة الصبلة؛ وإلامتها أن ٌؤتً بها الخصوصٌة واالهتمام به، وفٌه 
خشوعها، ولٌامها، ولعودها، وركوعها، وسجودها، مستمٌمة على الوجه المطلوب فً 

 وؼٌر ذلن.
 

 المرآن
ٍة وَ  ٌْنَاكُْم بِمُو  اْذكُُروا َما فٌِِه }َوإِْذ نَتَْمنَا اْلَجبََل فَْولَُهْم َكؤَن هُ ظُل ةٌ َوَظنُّوا أَن هُ َوالٌِع ِبِهْم ُخذُوا َما آتَ

 [1ٔٔ({ ]األعراف : 1ٔٔلَعَل كُْم تَت مُوَن )
 تفسٌر:ال

إذ رفعنا الجبل فوق بنً إسرابٌل كؤنه سحابة تظلهم، وأٌمنوا أنه والع بهم  -أٌها الرسول-واذكر 
إن لم ٌمبلوا أحكام التوراة، وللنا لهم: خذوا ما آتٌناكم بموة، أي اعملوا بما أعطٌناكم باجتهاد 

العمل بما فٌه؛ كً تتموا منكم، واذكروا ما فً كتابنا من العهود والمواثٌك التً أخذناها علٌكم ب
 ربكم فتنجوا من عمابه.

حٌن  -اذكر أٌها الرسول ، أي:"[2ٔٔ}َوإِْذ نَتَْمَنا اْلَجبََل فَْولَُهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  
 .(ٖ)"التلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رءوس بنً إسرابٌل

واذكر، ٌا دمحم، إذ التلعنا الجبل فرفعناه ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: " لال الطبري: 
 .(ٗ)"فوق بنً إسرابٌل

ْبَدة لال مجاهد:"   .(٘)"كما تنتك الزُّ
 {، على ألوال:نَتَْمنَاواختلؾ فً معنى:} 

 .(ٙ)أحدها : زعزعناه ، لاله ابن لتٌبة
وكان نتك الجبل أنه لطع منه شًء على لدر عسكر موسى فؤظل علٌهم.  لال ابن لتٌبة:" 

 .(2)"ولال لهم موسى: إما أن تمبلوا التوراة وإما أن ٌسمط علٌكم

                                                             
 .(2ٖٙ ،ٖٙٙ/  ٗ) وأحمد ،( ٖٙ/  الصحابة فضابل) مسلم رواه(ٔ)
 هذا: الترمذي اإلمام لال ،( ٖٖٖٗ) والدارمً ،( 5ٕٓٙ) والترمذي ،( 5ٔ/  ٔ) أحمد رواه ،( ضعٌؾ(ٕ)

 ضعٌؾ إسناده: شاكر أحمد الشٌخ ولال. ممال الحارث وفً مجهول وإسناده الوجه، هذا من إال نعرفه ال حدٌث
 .األعور الحارث أجل من جدا
 .ٙٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٖٔ(:صٖٖٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .زبدته منه تمتلع لكً السماء تنفض أن هو  ":الزبدة نتك"و
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .2ٗٔؼرٌب المرآن: (2)
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حكاه الطبري عن  والثانً : بمعنى جذبناه، والنتك : الجذب ومنه لٌل للمرأة الولود ناتك،
 :(ٕ)النابؽة ، ومنه لول(ٔ)بعضهم

 طفحت علٌن بناتٍك مذكار .                     الؽذاء وأمهملم ٌحرموا حسن 
واختلؾ فً سبب تسمٌتها ناتماا ، فمٌل ألن : خروج أوالدها بمنزلة الجذب . ولٌل : 

 . (ٖ)ألنها تجذب ماء الفحل تإدٌه ولداا 
 :(ٙ)جاج، ومنه لول الع(٘)، والفراء(ٗ)لاله أبو عبٌدة ورفعناه علٌهم من أصله. :والثالث : معناه

 ٌَْنتُُك أَْلتَاَد الشَِّلٌِل َنتْمَا 
 :(2)العجاج بن رإبه، ومنه لول ٌرفعه عن ظهره :أي
 َونَتَمُوا أْحبلَمنَا األثَالِبل 

 .(1)"رفع الجبل على عسكرهم فرسخا فً فرسخ"لال الفراء : 
وأحسن العبارات وأجمعها أن ٌمال: معنى }َنتَْمَنا اْلَجَبَل{: رفعناه بالتبلع  لال الواحدي:" 

 .(5)"له من أصله
 .(ٓٔ)أكثرهم واختٌار الظاهر هووهذا الذي ذكره الواحدي  
 .(ٔٔ)"الملع وهو بؽاٌته بعضهم وفسره بشدة الجذب النتك":حٌان أبو لالو 
 المصة هذه فً اللفظة هذه بدل المرآن فً جاء ولد. ورفعنا التلعنا: أي ولال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)["ٖٙ: البمرة{ ]الطُّورَ  فَْولَكُمُ  َوَرفَْعَنا} بعٌنها

                                                             
 ، ٌعنً به أبنا عبٌدة، ولم أجده فً المجاز.ٕٕٓ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 لمى حٌن خوٌلد، بن عمرو بن زرعة فً لالها التً لصٌدتة من ،( نتك) و( دحك) واللسان ،ٓ٘: دٌوانه(ٕ)

 زرعة فتهدده الؽدر، النابؽة فؤبً أسد، بنً حلؾ بترن ذبٌان بنً لومه علً ٌشٌر أن علٌه فؤشار بعكاظ، النابؽة
...  َكاْسِمَها َوالسَّفَاَهةُ  ُزْرَعةَ، نُبِّبتُ : شعره أول فً فمال أسد، بنً ومجد وهجاه، ذمه تهدده، بلؽه فلما وتوعده،
ًَّ  ٌُْهِدي  األَْشعَارِ  َؼَرابِبَ  إلَ
لُوا الَِّذٌنَ  َوالؽَاِضِرًٌّونَ :ذبٌان بنً حلفاء أسد بنً من الؽاضرٌٌن ذكر فً ٌمول ثم ا بِِلَوابِِهمْ ...  تََحمَّ ٌْرا  َلرار ِلَدارِ  َس

 ُصَوارِ  ُمتُونِ  َعَلى هُِرٌكَ  َعلَكُ ...  ِرَحاِلَها َكؤنَّ  أُْدمٌ  بِِهمْ  تَْمِشً
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

بل الَفَضاءُ  بِهِ  ٌََظلُّ  َجْمعاا  َصَحاِري كؤنَّهنَّ  اإِلكامَ  ٌََدعُ ...  ُمعَّضِ
 . . . . ................... ... . . . . . . . . . . . . . . ٌُْحَرُموا لَمْ 

(( دحمت: ))ولوله. ولدهن فكثر معٌشة، بخٌر عشن أمهاتهم وأن العٌش، ولٌن بالنعمة، األخٌر البٌت فً ٌصفهم
 ورواٌة. الذكور تلد(( مذكار)) ،(( دحمت: ))لٌل بعض إثر فً بعضهم ولدها ولدت إذا المرأة أن وذلن ،

 .وٌؽرله حوله ما فٌؽطً الماء ٌطفح كما وؼلبت، بولدها أتسعت: أي ،(( علٌن طفحت: ))وؼٌره الدٌوان
 .ٕٕٓ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٕ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 .55ٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (٘)
 و. سٌره وشدة وسرعته بعٌره فٌها ٌذكر آبٌات من ،ٕٖٕ /ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،ٓٗ: دٌوانه(ٙ)
 جمع(( األلتاد)) و. الرحل وراء البعٌر عجز على ٌجعل صوؾ أو شعر من مسح أو الحلس، ،(( الشلٌل))
 .الرحل خشب( . بفتحتٌن(( )لتد))
 بن سلٌمان مدح ثم بمومه، فٌها تمدح أرجوزة من ،( نتك) واللسان ،ٕٖٕ: ٔ المرآن ومجاز ،ٕٕٔ: دٌوانه(2)

ْلتَُهمْ  إنْ  فالنَّاسُ : لومه ذكر فً لال علً، نَا كُلُّ ...  فََصاببِل َفصَّ ٌْ  الَوَسابِبل ٌَْبتَِؽً إلَ
بُوا لَدْ   األثالِبل أَْحبلَمنَا َونَتَمُوا...  الَجبلببِل أَْخبلَلنَا َجّرِ
ا أَْكثَرَ ...  ُمعَاِدال لَنَا النَّاسُ  ٌَرَ  فَلَمْ   َجاِهبل َوأََعزَّ  ِعزًّ
 و ،(( األصاؼر)) و ،(( األكابر)) ٌمال كما الناس، أحبلم سابر من أثمل ٌعنى ،(( األثمل)) جمع(( األثالل)) و
 .(األماثل))
 .55ٖ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .ٓٗٗ/5التفسٌر البسٌط: (5)
 ،25٘/ ٔ" السمرلندي تفسٌر"و ،ٙٗٗ - ٘ٗٗ ص" الملوب نزهة"، و2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري:انظر:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ 2 والمرطبً ،٘ٗ/ ٘ٔ والرازي ،1ٖٕ/ ٖ" الجوزي ابن تفسٌر"و ،11 ص" المشكل تفسٌر"و
 .1ٔٗ/ ٗ المحٌط: البحر(ٔٔ)
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واختلؾ فً سبب رفع الجبل علٌهم هل كان انتماماا منهم أو إنعاماا علٌهم ؟ على 
 :(ٕ)لولٌن

ا بالخوؾ الذي دخل علٌهم .  أحدهما : أنه كان انتماما
 إللبلعهم به عن المعصٌة .والثانً : كان إنعاماا 

 .(ٖ)"كؤنه سحابة تظلهم ، أي:"[2ٔٔ}َكؤَنَّهُ ظُلَّةٌ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  
 .(ٗ)"كؤنه ظلة ؼمام من الظبلل أي:" لال الطبري: 
وأٌمنوا أنه والع بهم إن لم  ، أي:"[2ٔٔ}َوَظنُّوا أَنَّهُ َوالٌِع بِِهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  

 .(٘)"ٌمبلوا أحكام التوراة
 ، وجهان:[2ٔٔ}َوَظنُّوا أَنَّهُ َوالٌِع بِِهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)أحدهما : أنه ؼلب فً نفوسهم انه والع بهم على حمٌمة الظن
 .(2)والثانً : أنهم تٌمنوه لما عاٌنوا من ارتفاعه علٌهم ، لاله الحسن

ةٍ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   ٌْنَاكُْم بِمُوَّ وللنا لهم خذوا التوراة بجد  ، أي:"[2ٔٔ}ُخذُوا َما آتَ
 .(1)"وعزٌمة
 .(5)"أي: بجدّ  لال لتادة:" 
، من فرابضنا، وألزمناكم من أحكام {خذوا ما آتٌناكم بموة}للنا لهم:  أي:" لال الطبري: 

 .(ٓٔ)"فً أدابه، من ؼٌر تمصٌر وال توانكتابنا، فالبلوه، اعملوا باجتهاد منكم 
ةٍ{} وحكً المارودي فً لوله:"   .(ٔٔ)"بنٌة صادلة وطاعة خالصة:بِمُوَّ
 .(ٕٔ)"، وإال أرسلته علٌكم{خذوا ما آتٌناكم بموة}فمال:  لال ابن عباس:" 
فمال لهم موسى: خذوا ما آتٌناكم بموة"، ٌمول: من العمل بالكتاب، وإال  لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)"الجبل فؤهلككم! فمالوا: بل نؤخذ ما آتانا هللا بمّوة! ثم نكثُوا بعد ذلن َخرَّ علٌكم

إنًّ ألعلم َخْلِك هللا ألّيِ شًء سجدت الٌهود على َحْرِؾ  وعن ابن عباس اٌضا:" 
ولهم َسَجُدوا، وجعلوا ٌنظرون إلى الجبل مخافةَ أن ٌمع علٌهم. لال: ُوجوههم: لما رفع الجبل ف

 .(ٗٔ)"فكانت سجدةا رضٌها هللا، فاتخذوها سُنَّة
، لال: {خذوا ما آتٌناكم بمّوة، }كانوا أبوا التوراة أن ٌمبلوها أو ٌإمنوا بهالال ابن جرٌج:" 

 .(٘ٔ)"ٌمول: لتإمنن بالتوراة ولتمبلُنَّها، أو لٌمعَنَّ علٌكم
اذكروا ما فٌه  ، أي:"[2ٔٔ}َواْذكُُروا َما فٌِِه لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  

 .(ٙٔ)"بالعمل واعملوا به لتكونوا فً سلن المتمٌن

                                                                                                                                                                               
 .ٖٓٔ/ٙالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕٔ/ٖٔ(:صٖٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .22ٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٖٔ(:صٕٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٖٔ(:صٖٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٕٔ/ٖٔ(:صٖٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5ٕٔ/ٖٔ(:صٖٖٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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ٌمول ما فً كتابنا من العهود والمواثٌك التً أخذنا علٌكم بالعمل بما فٌه " لال الطبري: 
 .(ٔ)"عمابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ علٌكم فٌه من الَمواثٌككً تتموا ربكم، فتخافوا ،

جبل نزعه هللا من أصله ثم جعله فوق رإوسهم، فمال: لتؤخذُّن أمري، أو  لال لتادة:" 
 .(ٕ)"ألرمٌنَّكم به!ّ
 هذا كتاب هللا، أتمبلونه بما فٌه، فإن فٌه بٌاُن ما أحلَّ لكم"عن أبً بكر بن عبد هللا لال:  

م علٌكم، وما أمركم وما نهاكم! لالوا: انشُْر علٌنا ما فٌها، فإن كانت فرابضها ٌسٌرةا  وما حرَّ
وحدودها خفٌفةا، لبلناها! لال: البلوها بما فٌها! لالوا: ال حتى نعلم ما فٌها، كٌؾ حدودها 

ا، فؤوحى هللا إلى الجبل فانملع فارتفع فً السماء،  حتى إذا كان وفرابضها! فراجعوا موسى مرارا
بٌن رإوسهم وبٌن السماء لال لهم موسى: أال ترون ما ٌمول ربًِّ؟ "لبن لم تمبلوا التوراةَ بما فٌها 
ألرمٌنَّكم بهذا الجبل". لال: فحدثنً الحسن البصرّي، لال: لما نظروا إلى الجبل خرَّ كلُّ رجل 

َرلاا من أن ٌسمط علٌه، فلذلن لٌس ساجداا على حاجبه األٌسر، ونظر بعٌنه الٌُْمَنى إلى الجبِل، فَ 
فً األرض ٌهوديُّ ٌسجُد إال على حاجبه األٌسر، ٌمولون: هذه السجدة التً ُرفِعت عنا بها 
العموبة لال أبو بكر: فلما نشر األلواح فٌها كتاب هللا كتَبَه بٌده، لم ٌبَك على وجه األرض جبٌل 

على وجه األرِض صؽٌٌر وال كبٌر تمرأ علٌه  وال شجٌر وال حجٌر إال اهتّز، فلٌس الٌوم ٌهوديّ 
 .(ٖ)"التوراة إال اهتّز، ونَفَض لها رأَسه

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: تذكٌر هللا. تبارن وتعالى. لبنً إسرابٌل بما أخذ علٌهم من عهد؛ لموله  -ٔ

تعالى: }وإذ نتمنا الجبل فولهم كؤنه ظلة{؛ وهذا التذكٌر ممتضاه اإللزام. أي فالتزموا 
 بالمٌثاق.

ومنها: عتّو بنً إسرابٌل، حٌث لم ٌإمنوا إال حٌن رفع فولهم الطور كؤنه ظلة، وظنوا  -ٕ

أنه والع بهم؛ فحٌنبٍذ آمنوا؛ وهذا اإلٌمان فً الحمٌمة ٌشبه إٌمان المكره الذي لٌل له: إما 
 أن تإمن؛ أو تُْمتَل.

تمنا الجبل فولهم كؤنه ظلة{؛ ومنها: بٌان لوة هللا عّز وجّل، ولدرته؛ لموله تعالى: }وإذ ن -ٖ
فبل أحد من الخلك ، [ٖٙولد لال هللا تعالى فً آٌة أخرى: }ورفعنا فولكم الطور{]البمرة: 

ٌستطٌع أن ٌحمل ذلن الجبل، وٌجعله ظلة ال ٌسمط علٌهم إال هللا عّز وجّل؛ فاألحجار 
 العظٌمة الثمٌلة الكبٌرة أمسكها هللا تعالى بمدرته.

على أهل الملة أن ٌؤخذوا كتابهم بموة ال بضعؾ، ولٌن، ومداهنة؛ بل  ومنها: أن الواجب -ٗ
البد من لوة فً التطبٌك، والدعوة؛ التطبٌك على أنفسهم؛ ودعوة ؼٌرهم إلى ذلن بدون 
فتور، وال تراخٍ على حّد لوله تعالى: }ادع إلى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة 

 ألنه ال ٌتم األمر إال بهذا. [؛ٕ٘ٔوجادلهم بالتً هً أحسن{ ]النمل: 
ل ٌوجب التموى؛ لموله تعالى:  -٘ لعلكم تتمون{ أي ألجل أن }ومنها: أن األخذ بالكتاب الُمنَزَّ

 تكونوا من المتمٌن هلل عّز وجّل.
جاإوا بالرسالة إلى األمم ممرونة  -علٌهم السبلم  -األنبٌاء ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة أن  -ٙ

ن واإلنذار للمخالفٌن، كما جاءت بالبشارة للمإمنٌن والرجاء بالتخوٌؾ بالعذاب للمكذبٌ
 للمصدلٌن، ومنهم من جاء بالمتال.

رفع هللا جببل  -لثملها علٌهم  -وبنو إسرابٌل لما امتنعوا من التزام أحكام التوراة 
 فوق رإوسهم، ولٌل لهم: التزموا وإال ولع علٌكم الجبل.

 
 المرآن

                                                             
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٖٔ(:صٖٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕٔ/ٖٔ(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
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ٌ تَُهْم َوأَْشَهَدهُْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم لَالُوا بَلَى  }َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمنْ  بَنًِ آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ
 [1ٕٔ({ ]األعراف : 1َٕٔشِهْدنَا أَْن تَمُولُوا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِن ا كُن ا َعْن َهذَا َغافِِلٌَن )

 التفسٌر:
ربن أوالد آدم ِمن أصبلب آبابهم، ولررهم بتوحٌده بما أودعه  إذ استخرج -أٌها الرسول-واذكر 

فً فطرهم من أنه ربهم وخالمهم وملٌكهم، فؤلروا له بذلن، خشٌة أن ٌنكروا ٌوم المٌامة، فبل 
ٌمروا بشًء منه، وٌزعموا أن حجة هللا ما لامت علٌهم، وال عندهم علم بها، بل كانوا عنها 

 ؼافلٌن.
ٌَّتَُهْم{ ]األعراؾ : }َوإِْذ لوله تعالى:   ، أي:"[2ٕٔأََخذَ َربَُّن ِمْن بَِنً آَدَم ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُّرِ
 .(ٔ)"إذ استخرج ربن أوالد آدم ِمن أصبلب آبابهم -أٌها الرسول-واذكر 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: واذكر ٌا دمحم ربَّن إذ استخرج ولد آدم من  لال الطبري:" 

رهم بتوحٌده، وأشهد بعضهم على بعض شهاَدتَهم بذلن، وإلراَرهم بهأ  .(ٕ)"صبلب آبابهم، فمرَّ
، [2ٕٔ}َوأَْشَهَدهُْم َعَلى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم لَالُوا بََلى َشِهْدنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"ٌكهم، فؤلروا له بذلنولررهم بتوحٌده بما أودعه فً فطرهم من أنه ربهم وخالمهم وملأي:"

ٌخبر تعالى أنه استخرج ذرٌة بنً آدم من أصبلبهم ، شاهدٌن على  لال ابن كثٌر:" 
أنفسهم أن هللا ربهم وملٌكهم ، وأنه ال إله إال هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلن وجبلهم 

 .(ٗ)"علٌه
ت األرواح لبَل أن تُْخلك أجسادها لال دمحم بن كعب المرظً:"   .(٘)"ألرَّ

 :(ٙ)أُختلؾ فً الذٌن أخرجهم وأخذ ذلن علٌهم على لولٌن
 أحدهما : أنه أخرج األرواح لبل خلك األجساد وجعل فٌها من المعرفة ما علمت به من خاطبها. 

 :(2)واختلؾ من لال بهذا هل كان ذلن لبل نزوله إلى األرض على لولٌن

 نه كان فً الجنة لبل هبوطه إلى األرض .أحدهما : أ
 والثانً : أنه فعل ذلن بعد هبوطه إلٌها .

ا وذلن فً األرض عند جمٌع من لال  والمول الثانً : فً األصل أنه خلك األرواح واألجساد معا
 بهذا التؤوٌل .

 فعلى هذا فٌه لوالن:
: وذلن أن هللا مسح  (5)ومماتل (1)أحدهما : أنه أخرجهم كالذر وألهمهم هذا فمالوه ، لال الكلبً

ظهر آدم بٌن مكة والطابؾ فخرج من صفحة ظهره الٌمنى ذرٌة كالذر بٌض ، فهم أصحاب 
المٌمنة . وخرج من صفحة ظهره الٌسرى ذرٌة كالذر سود ، فهم أصحاب المشؤمة ، فلما 

 شهدوا على أنفسهم جمٌعاا من آمن منهم ومن كفر أعادهم .
 .(ٓٔ)ذكره الماوردي الذرٌة لرناا بعد لرن وعصراا بعد عصر . والثانً : أنه أخرج

 :(ٔٔ)لوالن [،2ٕٔ{]األعراؾ: َوأَْشَهَدهُْم َعلَى أَنفُِسِهم أَلَْسُت بَِربِّكُمْ وفً لوله تعالى:}
 أحدهما : هو أنه دلهم على أنفسهم بما شهدوه من لدرته ، لاله بعض المتكلمٌن .

                                                             
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٖٔ(:ص2ٖٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 وما بعدها. 22ٕ/ٕانظر: النكت العٌون: (ٙ)
 .21ٕ-22ٕ/ٕانظر: النكت العٌون: (2)
 .25ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٖ-2ٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .25ٕ/ٕانظر: النكت العٌون: (ٓٔ)
 .25ٕ/ٕانظر: النكت العٌون: (ٔٔ)
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م بما اعترفوا من ربوبٌته ووحدانٌته . وفٌه على التؤوٌل لوالن والثانً : هو إشهادهم على أنفسه
(ٔ): 

أحدهما : أنه لال ذلن لآلباء من بنً آدم حٌن أخرج من ظهورهم ذرٌاتهم وأشهدهم على أنفسهم 
لٌعلمهم أنه خلك ذرٌاتهم بعد أن لم ٌكونوا كان هو الخالك لهم ألنهم كانوا ذرٌة  ،ألست بربكم

ما صار هإالء ذرٌة لهم فاعترفوا بذلن حٌن ظهرت لهم الحجة ، لاله ابن مثلهم لمن تمدمهم ك
 . (ٕ)بحر

فعلى هذا  ،والمول الثانً : أنه لال ذلن للذرٌة حٌن أخذهم من ظهور آبابهم ، وهذا لول األكثرٌن
 :(ٖ)فٌه لوالن 

 مولهم .على لسان األنبٌاء بعد أن كملت ع {أَلَْسُت بَِربِّكُمْ :}أحدهما : أنه لال لهم 
 والثانً : أنه جعل لهم عموالا علموا بها ذلن فشهدوا به على أنفسهم . 

 :(ٗ)وفً أصل الذرٌة لوالن
 أحدهما : ألنهم ٌخرجون من األصبلب كالذر .

 والثانً : أنه مؤخوذ من ذََرأ هللا الخلك إذا أحدثهم وأظهرهم .
وإذ أخذ ربن من بنً آدم من ظهورهم }عن عبد هللا بن عمرو لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
ألست بربكم لالوا :}أخذوا من ظهره كما ٌإخذ بالمشط من الرأس، فمال لهم "لال: {،ذرٌتهم
 .(٘)"{لالت المبلبكة: شهدنا أن تمولوا ٌوم المٌامة إنا كنا عن هذا ؼافلٌن {،بلى

 -ٌعنً عرفة-ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أخذ هللا المٌثاق من ظهر آدم بنَْعَمان عن  
، ثم كلمهم لَبَبل ألست بربكم }فمال:  ،فؤخرج من صلبه كل ذّرٌة ذرأها، فنثرهم بٌن ٌدٌه كالذّرِ

 .(ٙ){"ما فعل المبطلون}اآلٌة، إلى  {لالوا بلى شهدنا أن تمولوا ... 
أهبطه بَدْهنَا، أرض بالهند،  فمسح هللا  أول ما أهبط هللا آدم، ابن عباس أٌضا:"وعن  

وأشهدهم }ظهره، فؤخرج منه كل نََسمة هو باربها إلى أن تموم الساعة، ثم أخذ علٌهم المٌثاق: 
 .(2){"على أنفسهم ألست بربكم لالوا بلى شهدنا أن تمولوا ٌوم المٌامة إنا كنا عن هذا ؼافلٌن

ؼزوت مع "الحسن بن أبً الحسن، حّدثهم عن األسود بن سرٌع من بنً سعد لال: عن  
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أربَع ؼزوات لال: فتناول الموم الذّرٌّة بعد ما لَتَلوا المماتلة، فبلػ ذلن رسول هللا 

فمال رجل: ٌا رسول هللا، ألٌسوا أبناَء  ،«ما بال ألوام ٌتناولون الذرٌة؟»ملسو هيلع هللا ىلص، فاشتّد علٌه، ثم لال: 
إن خٌاَركم أوالُد المشركٌن! أال إنها لٌست نسمة تُولد إال ولدت على الفطرة، »المشركٌن؟ فمال: 

دانها أو ٌنصرانها  .«فما تزال علٌها حتى ٌبٌن عنها ِلَسانها، فؤبواها ٌهّوِ
أخذ ربن من بنً آدم من وإذ }لال الحسن: وهللا لمد لال هللا ذلن فً كتابه، لال: 

 .(1){"ظهورهم ذرٌتهم
وإذ أخذ ربن }أن عمر بن الخطاب سبل عن هذه اآلٌة: »عن مسلم بن ٌسار الجهنً: 

إن هللا خلك آدم ثم مسح "، فمال عمر: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: {من بنً آدم من ظهورهم
مت هإالء للجنة، وبعمل أهل الجنة ٌعملون". على ظهره بٌمٌنه، فاستخرج منه ذرٌة، فمال: "خل

ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرٌة، فمال: "خلمت هإالء للنار، وبعمل أهل النار ٌعملون". فمال 
رجل: ٌا رسول هللا، ففٌم العمل؟ لال: "إن هللا إذا خلك العبَد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 

                                                             
 .25ٕ/ٕانظر: النكت العٌون: (ٔ)
 .25ٕ/ٕانظر: النكت العٌون: (ٕ)
 .25ٕ/ٕانظر: النكت العٌون: (ٖ)
 .25ٕ/ٕانظر: النكت العٌون: (ٗ)
 .ٕٖٕ/ٖٔ(صٖٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ(:ص1ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٖٔ(:ص ٕٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٖٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (1)
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الجنة؛ وإذا خلك العبد للنار، استعمله بعمل أهل  ٌموت على عمل من عمل أهل الجنة، فٌدخله
 .(ٔ)«"النار حتى ٌموت على عمل من عمل أهل النار، فٌدخله النار

إن هللا لما خلك آدم مسح ظهره، وأخرج ذرٌته كلّهم كهٌبة الذر، "لال ابن عباس: 
هإالء ذّرٌتن فؤنطمهم فتكلموا، وأشهدهم على أنفسهم، وجعل مع بعضهم النّور، وإنه لال آلدم: 

ًَّ رزلهم. لال آدم: فمن هذا الذي معه  آخذ علٌهم المٌثاق: أنا ربهم، لببل ٌشركوا بً شٌباا، وعل
النُّور؟ لال: هو داود. لال: ٌا رب كم كتبت له من األجل؟ لال: ستٌن سنة. لال: كم كتبت لً؟ 

ر وكم ٌلبث. لال: ٌا رب زده. لال: هذا الكتاب  لال: ألؾ سنة، ولد كتبت لكل إنسان منهم كم ٌعمَّ
موضوعٌ فؤعطه إن شبت من عمرن! لال: نعم. ولد جؾَّ الملم عن أجل سابر بنً آدم، فكتب له 
من أجل آدم أربعٌن سنة، فصار أجله مابة سنة. فلما عمر تسع مابة سنة وستٌن سنة جاءه ملن 

آدم: إنما عمرت تسعمبة الموت؛ فلما رآه آدم لال: ما لن؟ لال له: لد استوفٌت أجلن. لال له 
وستٌن سنة، وبمً أربعون سنة. لال: فلما لال ذلن للملن، لال الملن: لد أخبرنً بها ربً. لال: 
فارجع إلى ربن فاسؤله! فرجع الملن إلى ربه، فمال: ما لن؟ لال: ٌا رب رجعت إلٌن لما كنت 

 .(ٕ)"ود أربعٌن سنةأعلم من تكرمتن إٌاه. لال هللا: ارجع فؤخبره أنه لد أعطى ابنه دا
أن رجبل أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا رسوَل هللا، أتْبَدأ األعمال أم "عن هشام بن حكٌم: 

لد لُِضً المضاء؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا أخذ ذرٌة آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على 
"هإالء فً الجنة وهإالء فً النار"، فؤهل الجنة أنفسهم، ثم أفاض بهم فً كفٌه، ثم لال: 

 .(ٖ)"مٌسَّرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار مٌسَّرون لعمل أهل النار
فهذه األحادٌث دالة على أن هللا ، عز وجل ، استخرج ذرٌة آدم من  لال ابن كثٌر:"

صلبه ، ومٌز بٌن أهل الجنة وأهل النار ، وأما اإلشهاد علٌهم هنان بؤنه ربهم ، فما هو إال فً 
وفً حدٌث عبد  ،(ٗ)حدٌث كلثوم بن جبر عن سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس رضً هللا عنهما

 ولد بٌنا أنهما مولوفان ال مرفوعان ، كما تمدم.  ،(٘)ماهللا بن عمرو رضً هللا عنه
ومن ثم لال لابلون من السلؾ والخلؾ : إن المراد بهذا اإلشهاد إنما هو فَْطرهم على 
التوحٌد ، كما تمدم فً حدٌث أبً هرٌرة وعٌاض بن حَمار الُمَجاشعً ، ومن رواٌة الحسن 

البصري اآلٌة بذلن ، لالوا : ولهذا لال : } َوإِْذ البصري عن األسود بن َسِرٌع. ولد فسر الحسن 
ٌَّاتِِهْم  أََخذَ َربَُّن ِمْن بَنًِ آَدَم { ولم ٌمل : "من آدم" ، } ِمْن ظُُهوِرِهْم { ولم ٌمل : "من ظهره" } ذُّرِ

َخبلِبَؾ { أي : جعل نسلهم جٌبل بعد جٌل ، ولرناا بعد لرن ، كما لال تعالى : } َوهَُو الَِّذي َجعَلَكُْم 

                                                             
( وسنن الترمذي برلم 5ٓٔٔٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )2ٖٓٗرلم )( وسنن أبً داود بٗٗ/ٔالمسند )(ٔ)
 .واللفظ له.ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٖٔ(:ص2ٖ٘٘ٔالطبري)، وتفسٌر (2ٖ٘ٓ)

. وكذا لاله أبو حاتم وأبو ُزْرَعة. "وهذا حدٌث حسن ، ومسلم بن ٌََسار لم ٌسمع عَُمر»لال الترمذي :  
ٌْم بن ربٌعة  ". زاد أبو حاتم : وبٌنهما نُعَ

 .2ٖٕ/ٖٔ(:صٖٔٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٖٔ(:ص22ٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
( ولال النسابً : ٕٕٕ/ٖٔ( وتفسٌر الطبري )5ٔٔٔٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )2ٕٕ/ٔالمسند )انظر:  (ٗ)

 .: "كلثوم هذا لٌس بالموى ، وحدٌثه لٌس بالمحفوظ"
 ونص الحدٌث:

عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن هللا أخذ  -رضً هللا عنهما-عن كلثوم بن جابر عن سعٌد بن ُجبٌَر ، عن ابن عباس 
عرفة فؤخرج من صلبه كل ذرٌة ذرأها فنثرها بٌن ٌدٌه ،  :المٌثاق من ظهر آدم ، علٌه السبلم ، بنعمان. ٌعنً

ٌَاَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا َؼافِِلٌَن { إلى لوله : } ثم كلمهم لببل لال : } أَلَْسُت ِبَربِّكُْم  َلالُوا َبلَى َشِهْدنَا أَْن تَمُولُوا ٌَْوَم اْلِم
 ".اْلُمْبِطلُوَن {

( لال الطبري : "وألعلمه صحٌحا ؛ ألن الثمات الذٌن ٌعتمد على حفظهم واتمانهم ، ٕٖٕ/ٖٔتفسٌر الطبري )(٘)
فولفوه على عبد هللا بن عمرو ، ولم ٌرفعوه ولم ٌذكروا فً الحدٌث هذا ، حدثوا بهذا الحدٌث عن الثوري 

 .الحرؾ الذي ذكره أحمد بن أبً طٌبة عنه"
عن عبد هللا بن عمرو لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص } َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمْن بَنًِ آَدَم ِمْن  -عن مجاهد  ونص الحدٌث:
ٌَّتَهُ  ْم { لال : "أخذ من ظهره ، كما ٌإخذ بالمشط من الرأس ، فمال لهم : } ألست بربكم لالوا بلى { ظُُهوِرِهْم ذُّرِ

 ".لَالَِت اْلَمبلبَِكةُ } شهدنا أن ٌمولوا { ٌوم المٌامة إنا كنا عن هذا ؼافلٌن
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[ ولال : } َكَما أَْنَشؤَكُْم ٕٙ[ ولال : } َوٌَْجعَلُكُْم ُخَلفَاَء األْرِض { ]النمل : ٘ٙٔاألْرِض { ]األنعام : 
ٌَِّة لَْوٍم آَخِرٌَن { ]األنعام :  ثم لال : } َوأَْشَهَدهُْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم لَالُوا بََلى . [ِٖٖٔمْن ذُّرِ

: أوجدهم شاهدٌن بذلن ، لابلٌن له حاال ولاال. والشهادة تارة تكون بالمول ، كما لال تعالى { أي 
[ اآلٌة ، وتارة تكون حاال كما لال تعالى : } َما ٖٓٔ( } لَالُوا َشِهْدنَا َعلَى أَْنفُِسَنا { ]األنعام : ٗ)

ِ َشاِهدِ  [ أي : حالهم 2ٌَٔن َعلَى أَْنفُِسِهْم بِاْلكُْفِر { ]التوبة : َكاَن ِلْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌَْعُمُروا َمَساِجَد َّللاَّ
شاهد علٌهم بذلن ال أنهم لابلون ذلن ، وكذلن لوله تعالى : } َوإِنَّهُ َعلَى ذَِلَن لََشِهٌٌد { ]العادٌات : 

ّلِ َما [ كما أن السإال تارة ٌكون بالمال ، وتارة ٌكون بالحال ، كما فً لوله : } َوآتَاكُْم ِمْن كُ 2
[ لالوا : ومما ٌدل على أن المراد بهذا هذا ، أن جعل هذا اإلشهاد حجة َٖٗسؤَْلتُُموهُ { ]إبراهٌم : 

علٌهم فً اإلشران ، فلو كان لد ولع هذا كما لاله من لال  لكان كل أحد ٌذكره ، لٌكون حجة 
ٌن من المشركٌن علٌه. فإن لٌل : إخبار الرسول به كاؾ فً وجوده ، فالجواب : أن المكذب

ٌكذبون بجمٌع ما جاءتهم به الرسل من هذا وؼٌره. وهذا جعل حجة مستملة علٌهم ، فدل على 
 .(ٔ)"أنه الفطرة التً فُِطروا علٌها من اإللرار بالتوحٌد

ٌَاَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا َؼافِِلٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌَْوَم اْلِم لببل  أي:"، [2ٕٔ}أَْن تَمُولُوا 
 .(ٕ)"تمولوا ٌوم الحساب إنا كنا عن هذا المٌثاق واإِللرار بالربوبٌة ؼافلٌن لم ننبه علٌه

ون بؤن هللا ربكم، كٌبل تمولوا  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: شهدنا علٌكم أٌها الممرُّ
 .(ٖ)"ٌوم المٌامة: إنا كنا ال نعلم ذلن، وكنا فً ؼفلة منه

}  أي: عن التوحٌد ،لببل ٌمولوا ٌوم المٌامة:}إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا{ أي :لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)..."َؼافِِلٌنَ 
ٌَب، «أَْن ٌَمُولُوا»ولرئ:   بالٌاء، بمعنى: شهدنا لببل ٌمولوا، على وجه الخبر عن الؽَ

(٘). 
 الفوابد:

عمبل أن كل نفس خلمها هللا تعالى من بنً آدم ومن الجن والمبلبكة فمإمنون كلهم  -ٔ
ممٌزون فإذ ذلن كذلن فمد استحموا كلهم الجنة بإٌمانهم حاشا من بدل هذا العهد وهذه 

 .(ٙ)الفطرة وهذه الصبؽة وخرج عنها إلى ؼٌرها ومات على التبدٌل
وصح عن رسول هللا  ،فهم من أهل الجنةالعهد، أن األطفال لم ٌؽٌروا شٌبا من ذلن  -ٕ

 لال" ٌمجسانه أو ٌنصرانه أو ٌهودانه فؤبواه، ٌولد على الفطرةكل مولود »:ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال
َها النَّاسَ  فََطرَ  الَّتًِ َّللاَِّ  فِْطَرتَ : }عزوجل لوله شبتم إن الرإوا: "هرٌرة أبو ٌْ  الروم]{ َعلَ
 .(1) (2)«[ٖٓ: آٌة

 فاجتالتهم الشٌاطٌن أتتهم وإنهم كلهم حنفاء عبادي خلمت إنً" :-ملسو هيلع هللا ىلص-ومنه لوله 
 .(5)"بً ٌشركوا أن وأمرتهم لهم أحللت ما علٌهم وحرمت دٌنهم عن
 .بربوبٌته اإللرار وكذلن الخلك علٌها فطر هللا معرفة أننستنتج من الفابدتٌن السابمتٌن:  -ٖ

 وأن ومعرفته، بالخالك اإللرار على مفطورة الملوب أن منه ظاهر فهذا
 الؽفلة بسبب أو والمجتمع األبوٌن لبل من تكون واإلٌمان المعرفة هذه عن االنحراؾ
 مكتسبة معرفة إلى فتحتاج وافٌة كافٌة معرفة لٌست المعرفة هذه أن إال والشٌاطٌن،
 والكونٌة الشرعٌة آٌاته فً والنظر وجل عز هللا دٌن بتعلم اإلنسان ٌحصله ما وهً

                                                             
 .ٙٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
(ٗ) . 
 .ٕٔ٘/ٖٔانظر:تفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٙ/ٗانظر: الفصل فً الملل واألهواء والنحل، ابن حزم األندلسً: (ٙ)
 .2ٕٗٓ/ٗ المدر كتاب. م ،12/ٕ الجنابز البخاري، أخرجه(2)
 .٘ٙ/ٗانظر: الفصل فً الملل واألهواء والنحل، ابن حزم األندلسً: (1)
 .52ٕٔ/ٗ الجنة صفة سلم،م أخرجه(5)
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 إِنََّما: }عزوجل لال وعلما نظراا  ازداد كلما وتزداد تنمو جدٌدة معرفة بذلن له فٌحصل
َ  ٌَْخَشى  خشٌته من ٌزٌد ومعرفته باهلل فالعلم.  [1ٕ : فاطر]{ اْلعُلََماءُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  َّللاَّ
 هو ما ومنها فطري هو ما منها هللا معرفة أن على ٌدل فهذا. وعبل جل ومرالبته
 .مكتسب

 
 المرآن

ٌ ةً ِمْن بَْعِدِهْم أَفَتُْهِلكُنَا بَِما فَعََل اْلُمْبِطلُوَن )}أَْو تَمُولُوا إِن َما أَْشَرَن آبَاُإنَا ِمْن  ({ 1ٖٔلَْبُل َوكُن ا ذُّرِ
 [1ٖٔ]األعراف : 
 التفسٌر:

أو لببل تمولوا: إنما أشرن آباإنا من لبلنا ونمضوا العهد، فالتدٌنا بهم من بعدهم، أفتعذبنا بما فعل 
 فً العبادة؟ الذٌن أبطلوا أعمالهم بجعلهم مع هللا شرٌكا

ٌَّةا ِمْن بَْعِدِهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  }أَْو تَمُولُوا إِنََّما أَْشَرَن آبَاُإَنا ِمْن لَْبُل َوكُنَّا ذُّرِ
 .(ٔ)"أو لببل تمولوا: إنما أشرن آباإنا من لبلنا ونمضوا العهد، فالتدٌنا بهم من بعدهم ، أي:"[2ٖٔ
 .(ٔ)"بعدهم
، اتبعنا  {أشرن آباإنا من لبل وكنا ذرٌة من بعدهمإنما }أو تمولوا:  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"منهاجهم
أي: فعلنا ذلن كراهة أن تعتذروا بالؽفلة أو تنسبوا الشرن إلى آبابكم "لال الشوكانً:  
أي: من لبل  {،من لبل}لمنع الخلو دون الجمع، فمد ٌعتذرون بمجموع األمرٌن  {أو}دونكم، و 
ٌَّةا }زماننا  ن بَْعِدِهمْ َوكُنَّا ذُّرِ  .(ٖ)"ال نهتدي إلى الحك وال نعرؾ الصواب {،ّمِ
هذا لطع لعذر الكفار فبل ٌستطٌع أحد من الذرٌة أن  لال الواحدي:" لال المفسرون: 

ٌَّةا ِمْن بَْعِدِهمْ  { ٌمول ٌوم المٌامة: }ِإنََّما أَْشَرَن آبَاُإنَا ِمْن لَْبُل{، أي: لبلنا، ونمضوا العهد. }َوكُنَّا ذُّرِ
ا فالتدٌنا بهم ا وكبارا  .(ٗ)"صؽارا

أفتعذبنا بما فعل الذٌن  ، أي:"[2ٖٔ}أَفَتُْهِلكُنَا بَِما فَعََل اْلُمْبِطلُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"أبطلوا أعمالهم بجعلهم مع هللا شرٌكا فً العبادة؟

، بإشران من أشرن من أبابنا، واتباعنا منهاَجهم على جهل {أفتهلكنا}لال الطبري: أي:" 
ا ؼٌر {بما فعل المبطلون}منا بالحك؟ وٌعنً بموله:  ، بما فعل الذٌن أبطلوا فً َدعواهم إلها

 .(ٙ)"هللا
أي: أفتعذبنا بما فعل المشركون المكذبون بالتوحٌد، وإنما التدٌنا بهم لال الواحدي:"  

وعما نطالب به اآلن من التوحٌد، وآباإنا أشركوا، وحملونا على  وكنا فً ؼفلة عن المٌثاق،
مذهبهم فً الشرن فً صبانا، فجرٌنا على مذهبهم والتدٌنا بهم، فبل ذنب لنا إذ كنا ممتدٌن بهم، 

ٍة{ اآلٌة ]الزخرؾ:  والذنب فً ذلن لهم، كما لالوا فً موضع آخر: }ِإنَّا َوَجْدنَا آَباَءنَا َعلَى أُمَّ
فبل ٌمكنهم أن ٌحتجوا بمثل هذا الكبلم ، وٌكون اآلباء على اإلشران بعد تذكٌر هللا تعالى [. ٕٕ

 .(2)"بؤخذ المٌثاق بالتوحٌد على كل واحد من الذرٌة، هذا هو الكبلم على مذهب أهل األثر
من آبابنا وال ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر والتفابنا آثار سلفنا: أي:"لال الشوكانً:  

فً هذه الحكمة التً ألجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم وأنه  -سبحانه-ن هللا بٌ

                                                             
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٓ/ٕفتح المدٌر: (ٖ)
 .٘٘ٗ/5التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘٘ٗ/5التفسٌر البسٌط: (2)
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فعل ذلن بهم لببل ٌمولوا هذه الممالة ٌوم المٌامة وٌعتلوا بهذه العلة الباطلة وٌعتذروا بهذه المعذرة 
 .(ٔ)"السالطة
 الفوابد:
شهادته بوجود هللا وربوبٌته أن اإلنسان مجبول بفطرته على من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

وسواء أللنا: إن هللا استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو للنا: إن هذا هو ما ركب 
 هللا تعالى فً فطرهم من اإللرار به، فإن اآلٌة تدل على أن اإلنسان ٌعرؾ ربه بفطرته.

فً  ممتضى الطبٌعة العادٌة أن ٌحتذي الرجل حذو أبٌه حتىومن الفوابد أٌضا: أن  -ٕ
الصناعات والمساكن والمبلبس والمظاعم، إذ كان هو الذي رباه، ولهذا كان أبواه 
ٌهودانه وٌنصرانه وٌمجسانه وٌشركانه، فإذا كان هذا ممتضى العادة الطبٌعٌة، ولم ٌكن 
فً فطرتهم وعمولهم ما ٌنالض ذلن، لالوا: نحن معذورون، وآباإنا هم الذٌن أشركوا، 

هم، اتبعناهم بموجب الطبٌعة المعتادة، ولم ٌكن عندنا ما ٌبٌّن ونحن كنا ذرٌة لهم بعد
 خطؤهم.

معهم ما ٌبٌن  فإذا كان فً فطرتهم ما شهدوا به: من أن هللا وحده هو ربهم، كان
بطبلن هذا الشرن، وهو التوحٌد الذي شهدوا به على أنفسهم، فإذا احتجوا بالعادة 

م الفطرة الطبٌعٌة العملٌة السابمة لهذه العادة الطبٌعٌة من اتباع اآلباء، كان الحجة علٌه
 األبوٌة.

: "كل مولود ٌولد على الفطرة، فؤبواه ٌهودانه وٌنصرانه -ملسو هيلع هللا ىلص  -كما لال 
 .(ٕ)وٌمجسانه"، فكانت الفطرة الموجبة لئلسبلم سابمة للتربٌة التً ٌحتجون بها

لببل ٌدعوا الؽفلة، أو ٌدعوا التملٌد،  :ذكر حكمتٌن فً هذا اإلشهادفً اآلٌة الكرٌمة  -ٖ
فالؽافل ال شعور له، والمملد متبع فً تملٌده لؽٌره. وال تترتب هاتان الحكمتان إال على 

 .(ٖ)ما لامت به الحجة من الرسل والفطرة
لو عذبهم بجحودهم وشركهم لمالوا ذلن،  :لوله: }أفتهلكنا بما فعل المبطلون{، أي أن  -ٗ

وهو سبحانه إنما ٌهلكهم بمخالفة رسله وتكذٌبهم، ولد أخبر سبحانه أنه لم ٌكن لٌهلن 
 .(ٗ)المرى بظلم وأهلها ؼافلون، وإنما ٌهلكهم بعد اإلعذار واإلنذار بإرسال الرسل

 
 المرآن

ُل اآْلٌَاِت َولَعَل ُهْم ٌَْرِجعُو  [1ٗٔ({ ]األعراف : 1َٗٔن )}َوَكذَِلَن نُفَّصِ
 التفسٌر:

ل اآلٌات ونبٌِّنها لمومن أٌها  ٌَّنَّا فٌها ما فعلناه باألمم السابمة، كذلن نفّصِ ْلنا اآلٌات، وب وكما فَصَّ
 الرسول؛ رجاء أن ٌرجعوا عن شركهم، وٌنٌبوا إلى ربهم.

ُل اآْلٌَاِت{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ْلنا اآلٌات، وبٌَّنَّا  ، أي:"[2ٗٔ}َوَكذَِلَن نُفَّصِ وكما فَصَّ
ل اآلٌات ونبٌِّنها لمومن أٌها الرسول  .(٘)"فٌها ما فعلناه باألمم السابمة، كذلن نفّصِ

ٌمول تعالى ذكره: وكما فصلنا ٌا دمحم لمومن آٌات هذه السورة، وبٌّنا فٌها  لال الطبري:" 
ثبُلت بكفرهم وإشراكهم فً عبادتً ؼٌري، ما فعلنا باألمم السالفة لبَل لومن، وأحللنا بهم من المَ 

 .(ٙ)"كذلن نفصل اآلٌات ؼٌِرها ونبٌّنها لمومن
 .(2)"ما نفصل فنبٌن {،وكذلن نفصل اآلٌات"}عن السدي لوله:  

                                                             
 .ٖٓٓ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .ٖٗ-ٖٖ:العبٌد مإاخذة فً التوحٌد حجج آثارانظر:  (ٕ)
 .ٕٕٓانظر: شرح الطحاوٌة: (ٖ)
 .ٕٕٓانظر: شرح الطحاوٌة: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٔٙٔ/٘(:ص1٘ٗٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
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رجاء أن ٌرجعوا عن و ، أي:"[2ٗٔ}َولَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"شركهم، وٌنٌبوا إلى ربهم

أي: "إلى الحك، وٌتركون ما هم علٌه من الباطل، ولٌل: ٌرجعون  صدٌك خان:"لال  
 .(ٕ)"إلى المٌثاق األول فٌذكرونه وٌعملون بموجبه وممتضاه، والمآل واحد

لٌنزجروا وٌرتدعوا، فٌنٌبوا إلى طاعتً وٌتوبوا من شركهم  لال الطبري: أي:" 
 .(ٖ)"وكفرهم، فٌرجعوا إلى اإلٌمان واإللرار بتوحٌدي وإفراد الطاعة لً وترن عبادة ما سواي

 الفوابد:
 ى هللا سبحانه وتعالى.بطبلن ألوهٌة ما سومن فوابد اآلٌة الرٌمة:  -ٔ
الواضحة المبٌنة المستلزمة لمدلولها وإنما أنه جعل اإلشهاد آٌة وهً الداللة ومنها  -ٕ

 .(ٗ)ٌتضح ذلن بالفطرة التً فطر الناس علٌها ال تبدٌل لخلك هللا
أدلة معٌنة على مطلوب معٌن مستلزمة  آٌات الرب تعالىومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٖ

 .(٘)للعلم به
الفطرة ودخٌل على أن مرض الشرن محدث وطارئ على  {،ٌَْرِجعُونَ دّل لوله تعالى: } -ٗ

علٌها، ولٌس بمحل للعبد لكً ٌحط رحله فٌه؛ بل محل العبد ولراره فً تجرٌد العبودٌة 
لفاطره ومالكه. فؤولى وأحرى بكم أٌها المشركون أن تحلوا فً محلكم، وتمطعوا 

 .(ٙ)ؼربتكم، وتمروا فً لراركم
 

 المرآن
ٌْنَاهُ آٌَاتِنَا َ ال ِذي آتَ ٌِْهْم نَبَؤ ٌَْطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِوٌَن ) }َواتُْل َعلَ ({ 1٘ٔفَاْنَسلََخ ِمْنَها فَؤَتْبَعَهُ الش 

 [1٘ٔ]األعراف : 

 التفسٌر:
على أمتن خبر رجل من بنً إسرابٌل أعطٌناه حججنا وأدلتنا، فتعلَّمها،  -أٌها الرسول-والصص 

ن الهالكٌن؛ بسبب ثم كفر بها، ونبذها وراء ظهره، فاستحوذ علٌه الشٌطان، فصار من الضالٌ
 مخالفته أمر ربه وطاعته الشٌطان.
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:

نزلت فً أمٌة بن أبً "؛ لال: -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  أحدهما:
  . ]صحٌح[(2)"الصلت الثمفً

                                                             
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1٘ٗ/ ٖ: خان حسن صدٌك للسٌد المرآن مماصد فً البٌان فتح(ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٓانظر: شرح الطحاوٌة: (ٗ)
 .ٕٕٓانظر: شرح الطحاوٌة: (٘)
 .1ٔ:العبٌد مإاخذة فً التوحٌد حجج آثارانظر:  (ٙ)
" البٌان جامع" فً والطبري ،(ٕٗٔ ،ٕٕٔ رلم ٔٔ٘ ،1ٓ٘/ ٔ" )تفسٌره" فً النسابً أخرجه(2)
 فً مسرهد بن ومسدد ،(1ٕ٘ٗ رلم ٙٔٙٔ/ ٘" )تفسٌره" فً حاتم أبً وابن ،2ٕ٘/ٖٔ:ص(5ٓٗ٘ٔ)
 عبد عن عاصم ابنً ونافع ٌعموب طرٌك من( 2ٙ1ٓ رلم 21/ 1" )المهرة الخٌرة إتحاؾ" فً كما ؛"مسنده"
 .به عمرو بن هللا
 .صحٌح وسنده: للنا
 ".الصحٌح رجال ورجاله الطبرانً رواه: "ولال( ٕ٘/ 2" )الزوابد مجمع" فً الهٌثمً وذكره
 ".ثمات ورواته: "البوصٌري ولال
 مردوٌه وابن الشٌخ وأبً المنذر وابن حمٌد بن لعبد نسبته وزاد( ٙٗٔ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره
 .عساكر وابن

 وروى(: "ٗ٘ٔ/ 2" )الباري فتح" فً الحافظ ولال ،(ٕٙٙ/ ٕ" )العظٌم المرآن تفسٌر" فً كثٌر ابن وصححه
 .. . .".عمرو بن هللا عبد عن لوي بإسناد مردوٌه ابن



2ٗ 
 

 ]صحٌح[. (ٔ)"هو بلعم بن أبر رجل من الٌمن"عن عبد هللا بن مسعود؛ لال: والثانً: 
نَاهُ آٌَاِتنَا فَاْنَسلََخ ِمْنَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْ َ الَِّذي آتَ ٌِْهْم َنبَؤ  ، أي:"[2٘ٔ}َواتُْل َعلَ
على أمتن خبر رجل من بنً إسرابٌل أعطٌناه حججنا وأدلتنا، فتعلَّمها،  -أٌها الرسول-والصص 

 .(ٕ)"ثم كفر بها، ونبذها وراء ظهره
نبؤ الذي }، ٌا دمحم، على لومن  {واتل}ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:  لال الطبري:" 
، وكانت آٌات هللا للذي آتاه هللا إٌاها فٌما ٌمال: اسم هللا األعظم، ، ٌعنً خبره ولصته{آتٌناه آٌاتنا
 .(ٖ)"ولٌل: النبّوة
َ لوله تعالى:اختلؾ فً   ٌِْهْم نَبَؤ ٌَاتِنَا فَاْنَسلََخ ِمْنَها{ ]األعراؾ : }َواتُْل َعلَ ٌْنَاهُ آ الَِّذي آتَ
 ، على وجوه:[2٘ٔ

  .(2)، وعكرمة(ٙ)، ومجاهد(٘)، وابن مسعود(ٗ)لاله ابن عباس. أحدها : أنه بلعام بن عوراء
 ،هو رجل من مدٌنة الجبارٌن ٌمال له بلعم، وكان ٌعلم اسم هللا األكبر لال ابن عباس:" 

فلما نزل بهم موسى أتاه بنوا عمه ولومه فمالوا: إن موسى رجل جدٌد ومعه جنود كثٌرة وإنه إن 
ٌظهر علٌنا ٌهلكنا فادع هللا أن ٌردعنا موسى ومن معه. لال: إنً إن دعوت هللا أن ٌرد موسى 
: ومن معه ذهبت دنٌاي وآخرتً، فلم ٌزاولوا به حتى دعا علٌهم فسلخ ما كان علٌه فذلن لوله

 .(1){"فانسلخ منها فؤتبعه الشٌطان فكان من الؽاوٌن}
 .(ٓٔ)، والكلبً(5)والثانً : أنه أمٌة بن أبً الصلت الثمفً ، لاله عبد هللا بن عمرو

، وحكاه نافع بن عاصم (ٔٔ). وهذا مروي عن ابن عباس أٌضاصٌفً بن الراهبأنه والثالث :
  .(ٕٔ)عن بعضهم
 .(ٖٔ).  لاله عكرمةوالحنفاء ممن أعطاه هللا الحك فتركهمن الٌهود والنصارى والرابع: أنه 

 .(ٗٔ)"هذا مثل ضربه هللا لمن عرض علٌه الهدى فؤبى أن ٌمبله وتركه والخامس: لال لتادة:"

 وكما اختلفوا فً اسمه اختلفوا فً مكانه أٌضا، وفٌه ثبلثة ألوال:
 .(٘ٔ). لاله ابن عباسكان من الٌمن أحدها: أنه 

 .(ٔ). وهذا مروي عن ابن عباس أٌضاكان من الكنعانٌٌنولٌل والثانً:  

                                                             
، (1ٖٖ٘ٔ" )البٌان جامع" فً والطبري ،(ٖٕٔ رلم ٓٔ٘/ ٔ" )تفسٌره" فً النسابً أخرجه(ٔ)
/ ٕ/ ٔ" )تفسٌره" فً الرزاق وعبد ،(5ٓٙٗ رلم 5ٕٔ/ 5" )الكبٌر" فً والطبرانً ،ٕٕ٘/ٖٔ(:ص1ٖٗ٘ٔو)
 طرٌك من( 1٘ٗٔ رلم ٙٔٙٔ/ ٘" )تفسٌره" فً حاتم أبً وابن ،(ٕٖ٘/ ٕ" )المستدرن" فً والحاكم ،(ٖٕٗ
 .به عنه مسروق عن الضحى أبً عن كبلهما ومنصور األعمش
 .الشٌخٌن شرط على صحٌح سند وهذا: للنا
 ".الصحٌح رجال ورجاله الطبرانً رواه(: "ٕ٘/ 2" )الزوابد مجمع" فً الهٌثمً ولال
 الشٌخ وأبً المنذر وابن حمٌد بن وعبد للفرٌابً نسبته وزاد( 1ٓٙ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره
 .مردوٌه وابن
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٖٔ(:ص5ٖٓ٘ٔ(، و)12ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٖٔ(:ص1ٖٙ٘ٔ)-(1ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٗ٘/ٖٔ(:ص5ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٖٔ(:ص52ٖ٘ٔ)-(5ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٔ٘ٔ/٘(:ص1٘ٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕ٘-ٕ٘٘/ٖٔ(:ص5ٓٗ٘ٔ)-(ٕٓٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕ٘/ٖٔ(:صٓٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٙٔٙٔ/٘(:ص1٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٙٔٙٔ/٘(:ص1ٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٔٙٔ/٘(:ص1٘٘ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٔٙٔ/٘(:ص1٘ٗ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕ٘٘/ٖٔ(:صٓٓٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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  .(ٕ). حكاه الماورديولٌل من بنً صال بن لوط والثالث: 
 وفً اآلٌات التً أوتٌها ثبلثة ألاوٌل :

وابن  ،(ٗ)السدي، و(ٖ)ابن عباسأحدها : أنه اسم هللا األعظم الذي تجاب به الدعوات ، لاله 
 .(2)الطبري، واختاره (ٙ)، وكعب(٘)زٌد

 .(1)"كان ٌعلم اسم هللا األعظم الذي إذا دعً به أجاب لال كعب:" 
 .(5)أٌضاابن عباس  وهذا مروي عنوالثانً : أنها كتاب من كتب هللا. 

 .(ٓٔ) "أعطاه هللا آٌاته وكتابه فانسلخ منها فجعله مثل الكلب عكرمة:"وروي عن  
ٌسكت ففعل وتركهم على ما هم علٌه ، لاله والثالث : أنه أوتً النبوة فرشاه لومه على أن 

 .(ٕٔ)، وحكاه المعتمر سلٌمان عن أبٌه(ٔٔ)مجاهد
ألن هللا ال ٌصطفً لنبوته إال من ٌعلم أن ال ٌخرج  ،وهو ؼٌر صحٌحلال الماوردي:"
 .(ٖٔ)"عن طاعته إلى معصٌته
والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أمَر نبٌه صلى  لال الطبري:"

ولد ، «اآلٌات»هللا علٌه وسلم أن ٌتلو على لومه خبَر رجٍل كان هللا آتاه ُحَججه وأدلته، وهً 
وجابز أن ، دللنا على أن معنى "اآلٌات": األدلة واألعبلم، فٌما مضى، بما أؼنى عن إعادته

إن كانت بمعنى « اآلٌات»وجابز أن ٌكون أمٌة. وكذلن ، «بلعم» آتاه ذلن ٌكوَن الذي كان هللا
الحجة التً هً بعض كتب هللا التً أنزلها على بعض أنبٌابه، فتعلمها الذي ذكره هللا فً هذه 

، ألن «أمٌة»وجابز أن ٌكون ، «بلعم»اآلٌة، وعناه بها؛ فجابز أن ٌكون الذي كان أوتٌها 
وإن كانت بمعنى كتاب أنزله هللا على َمْن ، مال، لد لرأ من كتب أهل الكتابكان، فٌما ٌ« أمٌة»

ًَّ هللا علٌه الصبلة والسبلم أن ٌتلَو على لومه نبؤه أو بمعنى اسم هللا األعظم أو بمعنى  ،أمر نب
 ال تختلؾ األمة فً أنه لم ٌكن أوتً« أمٌة»ألن «"؛ أمٌة»النبّوة ، فؽٌر جابز أن ٌكون معنًٌّا به 

، ٌوجب الحجة، وال فً العمل  ًّ شٌباا من ذلن، وال خبَر بؤّيِ ذلن المراد، وأّي الرجلٌن المعن
ًُّ به من أّيٍ. فالصواب أن ٌمال فٌه ما لال هللا، ونُِمّر بظاهر التنزٌل  داللة على أّيِ ذلن المعن

 .(ٗٔ)"على ما جاء به الوحً من هللا
 :(٘ٔ)، وجهان[2٘ٔفَاْنَسلََخ ِمْنَها{ ]األعراؾ :  وفً لوله تعالى:} 

 ألنه سٌسلب ما أوتً منها بالمعصٌة .  ،أحدهما : فانسلخ من العلم بها
من الطاعة بالمعصٌة مع بماء علمه باآلٌات حتى حكً أن بلعام  :أي ،والثانً : أنه انسلخ منها

 ومه فهلكوا .ُرٌثً على أن ٌدعو على لوم موسى بالهبلن فسها فدعا على ل
أ منها لال الطبري:"   .(ٙٔ)"ٌعنً: خرج من اآلٌات التً كان هللا آتاها إٌاه، فتبرَّ

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘٘/ٖٔ(:صٔٓٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .25ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٕ٘/ٖٔ(:صٕٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕ٘/ٖٔ(:صٔٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕ٘/ٖٔ(:صٖٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٔٙٔ/٘(:ص1٘٘ٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٔٙٔ/٘(:ص1٘٘ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕ٘/ٖٔ(:صٗٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٔٙٔ/٘(:ص1٘٘ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٖٔ(:ص٘ٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٖٔ(:صٙٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .25ٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٓٙ-5ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٕٓٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٔ)"كان هللا آتاه آٌاته فتركهالال ابن عباس:" 
 .(ٕ)"لال: نزع منه العلم {،فانسلخ منها"}: اٌضا ابن عباسوعن  
ٌَْطاُن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(ٖ)"فاستحوذ علٌه الشٌطان أي:"، [2٘ٔ}فَؤَتْبَعَهُ الشَّ
 .(ٗ)"أي : استحوذ علٌه وؼلبه على أمره ، فمهما أمره امتثل وأطاعه لال ابن كثٌر:" 
ٌَّره لنفسه تابعاا ٌنتهً إلى أمره فً معصٌة هللا، وٌخالؾ أمر  لال الطبري:"  ٌمول: فص

 .(٘)"ربِّه فً معصٌة الشٌطان وطاعِة الرحمن
ٌَْطاُن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[2٘ٔ}فَؤَتْبَعَهُ الشَّ

ا بإجابته له حٌن أؼواه  .(ٙ)أحدها : أن الشٌطان صٌره لنفسه تابعا
 .(2)والثانً : أن الشٌطان متبع من اإلنس على ضبللته من الكفر

إذا لحمه فؤؼواه ، ٌمال اتبعت الموم إذا لحمتهم ، وتبعتهم أدركه، أي: والثالث : أن الشٌطان 
 .(1)سرت خلفهم ، لاله ابن لتٌبة

 .(5). لاله عبدالرحمن بن جبٌر بن نفٌرسجوده للشٌطان حٌن تراءى لهوالرابع: 
فصار من الضالٌن الهالكٌن؛  ، أي:"[2٘ٔ}فََكاَن ِمَن اْلؽَاِوٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"بسبب مخالفته أمر ربه وطاعته الشٌطان
 .(ٔٔ)" أي: من الهالكٌن الحابرٌن البابرٌن لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: فكان من الهالكٌن، لضبلله وخبلفه أمر ربه، وطاعة  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"الشٌطان
بعث نبً هللا موسى بلعام وكان مجاب الدعوة وكان ٌمدمهم "مالن ابن دٌنار لال:  لال  

مدٌن ٌدعوه إلى هللا، فؤلطعه وأعطاه عند الشدابد، وكان من علماء بنً إسرابٌل فبعثه إلى ملن 
إلى  {واتل علٌهم نبؤ الذي آتٌناه آٌاتنا فانسلخ منها} :فتبع دٌنه وترن دٌن موسى فنزلت هذه اآلٌة

 .(ٖٔ){"من الؽاوٌن}لوله: 
إن مما أتخوؾ علٌكم رُجل لرأ المرآن ، "»لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  عن حذٌفة بن الٌمان: 
رإٌت بهجته علٌه وكان ِرْدء اإلسبلم اعتراه إلى ما شاء هللا ، انسلخ منه ، ونبذه وراء حتى إذا 

ظهره ، وسعى على جاره بالسٌؾ ، ورماه بالشرن". لال : للت : ٌا نبً هللا ، أٌهما أولى 
 .(ٗٔ)«بالشرن : المرمً أو الرامً ؟ لال : "بل الرامً"

 الفوابد:

                                                             
 .ٕٔٙ/ٖٔ(:1ٔٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٖٔ(:5ٔٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٔٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
 .5ٔٙٔ/٘(:ص1٘٘ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٔٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٔٙٔ/٘(:ص1ٖ٘٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
رواه البزار فً مسنده برلم ، و5ٓ٘/ٖكما فً تفسٌر ابن كثٌر:رواه الحافظ أبو ٌعلى الموصلً فً مسنده (ٗٔ)
مً ( من طرٌك : حدثنا دمحم بن مرزوق والحسن بن أبً كبشة ، حدثنا دمحم بن بكر البرسانً به. لال الهٌث2٘ٔ)

 .( : "إسناده حسن"11ٔ/ٔفً المجمع )
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، وفٌه الرد على أهل الكتاب المنسلخ لم ٌكن لط نبٌاأن هذا من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ
 .(ٔ)بزعمهم أنه كان نبٌا

على أنه لما انسلخ من آٌات هللا باطراحها، والعمل بخبلفها ولع فً اآلٌة الكرٌمة دلَّت  -ٕ
 .َمْهواةٍ من الهلكة، استولى علٌه فٌها الشٌطان

سابر المعاصً إنما تنشؤ من تمدٌم هوى النفس على محبة هللا ورسوله. ولد وصؾ أن  -ٖ
هللا تعالى بذلن المشركٌن فً مواضع من كتابه المبٌن. فمال وهو أصدق المابلٌن: }فَإِْن 

ِن اتَّبََع هَ  َّبِعُوَن أَْهَواَءهُْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّ ِ لْم ٌَْستَِجٌبُوا لَن فَاْعلْم أَنََّما ٌَت ٌِْر هُدىا ِمَن َّللاَّ َواهُ بَِؽ
َ ال ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{  . ولال: }َولِو اتَّبََع اْلَحكُّ أَْهَواَءهُْم لفََسَدِت  [ٓ٘المصص:]إِنَّ َّللاَّ

نَ [2ٔالمإمنون: من اآلٌة ]السََّماَواُت َواأْلَْرُض{  ٌْ ٌِْهْم نََبؤَ الَِّذي آتَ اهُ ولال تعالى: }َواتُْل َعل
ٌَْطاُن فََكاَن ِمَن اْلؽَاِوٌَن َولْو ِشبْنَا لَرفَْعنَاهُ بَِها َولِكنَّهُ أَ  ْخلَد إِلى آٌَاتَِنا فَاْنَسلَخ ِمْنَها فَؤَتْبَعَهُ الشَّ

ولال هلالج لج: }َواْستَِمْم َكَما أُِمْرَت َوال  [2ٙٔ-2٘ٔاألعراؾ: من اآلٌة ]اأْلَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ{ 
َّبِعُوَن إِال [٘ٔالشورى: من اآلٌة ]أَْهَواَءهُْم{  تَتَّبِعْ  الظَّنَّ َوَما تَْهَوى  ولال تعالى: }إِْن ٌَت

ولال سبحانه وتعالى: }أَفََمْن  [ٖٕالنجم: من اآلٌة ]اأْلَْنفُُس َولمَْد َجاَءهُْم ِمْن َربِِّهُم اْلُهَدى{ 
 . [ٗٔدمحم:]سُوُء َعَمِلِه َواتَّبَعُوا أَْهَواَءهُْم{ َكاَن َعلى بٌَِّنٍَة ِمْن َربِِّه َكَمْن ُزٌَِّن لهُ 

أصل ما احتال به الشٌطان عمن أراد هللا إضبلله من العباد، وأول ٌتضح بؤن 
ما أولعهم به فً مهواة الكفر واإللحاد، فنالوا بذلن الطرد واإلبعاد محبتهم آللهتهم 

 .ومساواة اإلله الحك باألنداد
فً العلم أمر خفً، لٌس هو كثرة العلم، فكم من رجل كثٌر  الرسوخومن الفوابد: أن  -ٗ

العلم لٌس براسخ. لال تعالى }واتل علٌهم نبؤ الذي آتٌناه آٌاتنا فانسلخ منها فؤتبعه 
 {.الشٌطان فكان من الؽاوٌن

 
 المرآن

ِه }َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكن هُ أَْخلََد إِلَى اأْلَْرِض َوات بََع َهوَ  ٌْ اهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَ
فَك ُروَن ٌَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ ٌَْلَهْث ذَِلَن َمثَُل اْلمَْوِم ال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا فَاْلُصِص الْمََصَص لَعَل ُهْم ٌَتَ 

 [1ٙٔ({ ]األعراف : 1ٙٔ)
 التفسٌر:

ناه من اآلٌات لفعلنا، ولكنه َرَكَن إلى الدنٌا واتبع هواه، وآثر لَذَّاته ولو شبنا أن نرفع لدره بما آتٌ
وشهواته على اآلخرة، وامتنع عن طاعة هللا وخالؾ أمره. فََمثَُل هذا الرجل مثل الكلب، إن 
تطرده أو تتركه ٌُْخرج لسانه فً الحالٌن الهثاا، فكذلن الذي انسلخ من آٌات هللا ٌظل على كفره 

وصؾ هإالء الموم الذٌن  -أٌها الرسول-َت فً دعوتن له أو أهملته، هذا الوصؾ إن اجتهدْ 
أخبار األمم الماضٌة، ففً  -أٌها الرسول-كانوا ضالٌن لبل أن تؤتٌهم بالهدى والرسالة، فالصص 

 إخبارن بذلن أعظم معجزة، لعل لومن ٌتدبرون فٌما جبتهم به فٌإمنوا لن.
ولو شبنا أن نرفع لدره بما  ، أي:"[2َٙٔلَرفَْعنَاهُ بَِها{ ]األعراؾ : }َولَْو ِشبَْنا لوله تعالى: 

 .(ٕ)"آتٌناه من اآلٌات لفعلنا
 .(ٖ)"أي : لرفعناه من التدنس عن لاذورات الدنٌا باآلٌات التً آتٌناه إٌاها لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"إٌاها

ٌمول تعالى ذكره: ولو شبنا لرفعنا هذا الذي آتٌناه آٌاتنا بآٌاتنا التً  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"آتٌناه

 ، وجوه:[2ٙٔ}َولَْو ِشبْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
                                                             

 .1ٖٔ ،1ٖٓ ص األنبٌاء، لصصانظر:  (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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 .(ٔ)ٌعنً: لرفعناه بعلمه بها. لاله ابن عباس أحدها :
 .(ٕ). لاله مجاهدلرفعنا عنه الحال التً صار إلٌها من الكفر باهلل بآٌاتنا :معناهوالثانً: 
 .(ٖ). ذكره الماورديألمتناه فلم ٌكفر :ٌعنًوالثالث: 
وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا عّم الخبر بموله:  لال الطبري:" 

، أنه لو شاء رفعه بآٌاته التً آتاه إٌاها. والرفع ٌَعمُّ معانً كثٌرة، منها  {ولو شبنا لرفعناه بها}
الرفع فً المنزلة عنده، ومنها الرفع فً شرؾ الدنٌا ومكارمها. ومنها الرفع فً الذكر الجمٌِل 
والثّناء الرفٌع. وجابٌز أن ٌكون هللا عنى كلَّ ذلن: أنه لو شاء لرفعه، فؤعطاه كل ذلن، بتوفٌمه 

ا، فالصواب من المول فٌه أن ال ٌخصَّ منه ل لعمل بآٌاته التً كان آتاها إٌاه. وإذ كان ذلن جابزا
 .(ٗ)"شًء، إذ كان ال داللة على خصوصه من خبٍر وال عملٍ 

ولكنه َرَكَن إلى  ، أي:"[2ٙٔ}َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى اأْلَْرِض{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"الدنٌا

 .(ٙ)"ٌعنً: ركن إلى األرض بن جبٌر:"لال سعٌد  
 .(2)"عن مجاهد: "أخلد: سكن 
 .(1)"ركن إلى الدنٌا وسكن :أي لال ابن لتٌبة:" 
 .(5)"ٌمول: سكن إلى الحٌاة الدنٌا فً األرض، ومال إلٌها لال الطبري:" 
أي : مال إلى زٌنة الدنٌا وزهرتها ، وألبل على لذاتها ونعٌمها ، وؼّرته  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)" كما ؼرت ؼٌره من ؼٌر أولً البصابروالنهى
بنً إسرابٌل بلعام بن باعر أوتً كتابا، فؤخلد إلى شهوات  كان فً لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)"األرض ولذتِها وأموالها، لم ٌنتفع بما جاء به الكتاب
 .(ٕٔ)": فاتبع الدنٌا، وركن إلٌها {أخلد إلى األرض}أما  السدي:"لال  

لال أبو جعفر: وأصل "اإلخبلد" فً كبلم العرب: اإلبطاء واإللامة، ٌمال منه: "أخلد فبلن 
 :(ٖٔ)بالمكان"، إذا ألام به وأخلد نفسه إلى المكان" إذا أتاه من مكان آخر، ومنه لول زهٌر

ٌَاُر َؼِشٌتَُها بِاْلفَْدفَِد   َكاْلَوْحًِ فًِ َحَجِر اْلَمِسٌِل الُمْخِلِد                 ِلَمْن الّدِ
 :(ٗٔ)ٌعنً الممٌم، ومنه لول مالن بن نوٌرة

ٍ ِمْن لَبَابِِل َماِلٍن  ًّ ٌَْربُوعٍ أَلَاُموا فَؤَْخلَُدوا                    بِؤَْبنَاء َح  َوْعْمِرو بن 
ا: وكان  بعض البصرٌٌن ٌمول معنى لوله: "أخلد": لزم وتماعَس وأبطؤ، و"المخلد" أٌضا

 .(ٔ)هو الذي ٌبطا شٌبُه من الرجال وهو من الدواب، الذي تبمى ثناٌاه حتى تخرج َرباعٌتاه
                                                             

 .1ٕٙ/ٖٔ(:صٕ٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕٙ/ٖٔ(:صٕٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٙ/ٖٔ(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕٙ/ٖٔ(:صٖٔٗ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٗٔؼرٌب المرآن: (1)
 .ٕٔٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٖٔ(:صٕٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٖٔ(:صٖٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .المرى حارثة أبً بن سنان فً لصٌدته مطلع ،( خلد) واللسان ،1ٕٙ: دٌوانه(ٖٔ)
ٌْتُ  أكُنْ  إال: الشعر أول وهو ولبله، مخطط، ٌوم فً لالها لصٌدته من ،ٖٕٖ: األصمعٌات(ٗٔ) ...  مخطط ٌومَ  اللَ
ْكَبانُ  خبر فمد دُ  ما الرُّ  أتََودَّ
 متعضدُ  حوله وركب رزٌن،...  لمٌته لد ما الخٌر بنفر أتانً
ا، ٌهلون  فؤنجُدوا خبروها لرٌشاا واللوا...  تؽوروا ما إذا عمارا
. 
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واتبع هواه، وآثر لَذَّاته وشهواته على  ، أي:"[2ٙٔ}َواتَّبََع َهَواهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"، وامتنع عن طاعة هللا وخالؾ أمرهاآلخرة
 .(ٖ)"كان َهواهُ مع الموم لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)"وآثر لذتها وشهواتها على اآلخرة، ورفض طاعة هللا وخالَؾ أمَرهلال الطبري:" 
ِه ٌَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ ٌَْلَهْث{لوله تعالى:  ٌْ ، [2ٙٔ]األعراؾ :  }فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَ
فكذلن ، فََمثَُل هذا الرجل مثل الكلب، إن تطرده أو تتركه ٌُْخرج لسانه فً الحالٌن الهثاا أي:"

 .(٘)"الذي انسلخ من آٌات هللا ٌظل على كفره إن اجتهْدَت فً دعوتن له أو أهملته
ٌمول تعالى ذكره: فمثل هذا الذي آتٌناه آٌاتنا فانسلخ منها، مثُل الكلب  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"الذي ٌلهث، طرْدته أو تركته
 ، على لولٌن:اختلؾ أهل التؤوٌل فً السبب الذي من أجله َجَعل هللا مثَله كمثل الكلبو 
إٌاه، وإعراِضه عن مواعظ مثَّله به فً اللهث، لتركه العمل بكتاِب هللا وآٌاته التً آتاها أحدهما: 

فمال جل ثناإه فٌه: إْذ كان سواء أمُره، ُوِعَظ ، هللا التً فٌها إعراض من لم ٌإته هللا شٌباا من ذلن
مثل الكلب الذي ، بآٌات هللا التً آتاها إٌاه، أو لم ٌوعظ، فً أنه ال ٌتَّعظ بها، وال ٌترن الكفر به

وهذا معنى لول ابن  كان ال ٌترُن اللهث بحال.سواٌء أمره فً لهثه، طرد أو لم ٌطرد، إذ 
 .(5)، ولتادة(1)، ومجاهد(2)عباس
لال:  ،هذا مثٌل ضربه هللا لمن عُِرض علٌه الهدى، فؤبى أن ٌمبله وتركه لال لتادة:" 

ولو شبنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فمثله }وكان الحسن ٌمول: هو المنافك 
 .(ٓٔ)"لال: هذا مثل الكافر مٌُت الفإاد {،تحمل علٌه ٌلهث أو تتركه ٌلهثكمثل الكلب إن 

 .(ٔٔ). وهذا لول السديمثّله جل ثناإه بالكلب، ألنه كان ٌلهث كما ٌلهُث الكلبوالثانً: 
وأولى التؤوٌلٌن فً ذلن بالصواب، تؤوٌُل من لال: إنما هو مثٌل لتركه  لال الطبري:" 

العمل بآٌات هللا التً آتاها إٌاه، وأّن معناه: سواء وعظ أو لم ٌوعظ، فً أنه ال ٌترن ما هو علٌه 
من خبلفه أمر ربّه، كما سواٌء حمل على الكلب وطُِرد أو ترن فلم ٌطرد، فً أنه ال ٌَدع اللهث 

 حالتٌه.فً كلتا 
، {ذلن مثل الموم الذٌن كذبوا بآٌاتنا}وإنما للنا: ذلن أولى المولٌن بالصواب، لداللة لوله تعالى: 

بٌن بآٌاته. ولد علمنا أن اللَُّهاث لٌس فً ِخلمة كل مكذّب كُتب علٌه ترن  فجعل ذلن مثَل المكذِّ
هم، فكان معلوما بذلن أنه للذي اإلنابة من تكذٌبه بآٌات هللا،  وأن ذلن إنما هو مثل ضربه هللا ل

 .(ٕٔ)"وصؾ هللا صفته فً هذه اآلٌة، كما هو لسابر المكذبٌن بآٌات هللا، مثلٌ 
ٌَاتَِنا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  -هذا الوصؾ  ، أي:"[2ٙٔ}ذَِلَن َمثَُل اْلمَْوِم الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآ

 .(ٖٔ)"وصؾ هإالء الموم الذٌن كانوا ضالٌن لبل أن تؤتٌهم بالهدى والرسالة -أٌها الرسول

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٔ-2ٕٓ/ٖٔ، وتفسٌر الطبري:55ٖ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء:ٖٖٕ/ٔانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٖٔ(:صٖٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٕ-2ٕٕ/ٖٔ(:ص5ٖٗ٘ٔ(، و)1ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٕ/ٖٔ(:صٖٙٗ٘ٔ(، و)ٖ٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٕ/ٖٔ(:صٓٗٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٕ/ٖٔ(:صٓٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٖٔ(:صٔٗٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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مول تعالى ذكره: هذا المثل الذي ضربتُه لهذا الذي آتٌناه آٌاتنا فانسلخ ٌ لال الطبري:" 
ا المنسِلخ من منها، مثُل الموم الذٌن كذبوا بُحججنا وأعبلمنا وأدلَّتنا، فسلكوا فً ذلن سبٌل هذ

  .(ٔ)"آٌاتنا الذي آتٌناها إٌاه، فً تركه العمل بما آتٌناه من ذلن
-فالصص  ، أي:"[2ٙٔ}فَاْلُصِص اْلمََصَص لَعَلَُّهْم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:

أخبار األمم الماضٌة، ففً إخبارن بذلن أعظم معجزة، لعل لومن ٌتدبرون فٌما  -أٌها الرسول
 .(ٕ)"به فٌإمنوا لن جبتهم
ٌمول لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فالصص، ٌا دمحم، هذا المصص، الذي التصصته علٌن  لال الطبري:" 

من نبؤ الذي آتٌناه آٌاتنا، وأخباَر األمم التً أخبرتن أخبارهم فً هذه السورة، والتَصْصت علٌن 
هم حٌن كذبوا رسَلنا من نممتنا على لومن نبؤهم ونبؤ أشباههم، وما حّل بهم من عموبتنا، ونزل ب

من لرٌش، وَمْن لِبَلَن من ٌهود بنً إسرابٌل، لٌتفكروا فً ذلن، فٌعتبروا وٌنٌبوا إلى طاعتنا، 
لببل ٌحّل بهم مثل الذي حّل بمن لبلهم من النّمم والمثبلت، وٌتدبَّره الٌهود من بنً إسرابٌل، 

ة نبّوتن، إذ ًّ علومهم، ومكنون  {الذي آتٌناه آٌاتنا}كان نبؤ  فٌعلموا حمٌمةَ أمرن وصحَّ من خف
ًٌّ ال  أخبارهم، ال ٌعلمه إال أحباُرهم، ومن لرأ الكُتب ودرسها منهم. وفً علمن بذلن وأنت أم
ة البٌنة لن علٌهم بؤنن هلل رسول،  تكتب، وال تمرأ، وال تدرس الكتب، ولم تجالس أهل العلم الُحجَّ

 .(ٖ)"ن ذلن، وحالُن الحال التً أنت بها، إال بوحً من السماءوأنن لم تعلم ما عِلمت م
ٌمول تعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :} فَاْلُصِص اْلمََصَص لَعَلَُّهْم { أي : لعل بنً  لال ابن كثٌر:" 

إسرابٌل العالمٌن بحال بلعام ، وما جرى له فً إضبلل هللا إٌاه وإبعاده من رحمته ، بسبب أنه 
 -عً به أجاب فً تعلٌمه االسم األعظم الذي إذا سبل به أعطى ، وإذا د -استعمل نعمة هللا علٌه 

فً ؼٌر طاعة ربه ، بل دعا به على حزب الرحمن ، وشعب اإلٌمان ، أتباع عبده ورسوله فً 
علٌه السبلم؛ ولهذا لال : } لَعَلَُّهْم ٌَتَفَكَُّروَن { أي :  ذلن الزمان ، كلٌم هللا موسى بن عمران،

ا ، ومٌزهم على  من عداهم من األعراب ، فٌحذروا أن ٌكونوا مثله ؛ فإن هللا لد أعطاهم علما
وجعل بؤٌدٌهم صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌعرفونها كما ٌعرفون أبناءهم ، فهم أحك الناس وأوالهم باتباعه 
ومناصرته ومإازرته ، كما أخبرتهم أنبٌاإهم بذلن وأمرتهم به ؛ ولهذا من خالؾ منهم ما فً 

  .(ٗ)"فً الدنٌا موصوال بذل اآلخرةكتابه وكتمه فلم ٌعلم به العباد ، أحل هللا به ذال 
، ٌعنً: بنً إسرابٌل، إذ لد {فالصص المصص لعلهم ٌتفّكرون"}عن سالم أبً النضر:  

، فٌعرفون أنه لم ٌؤت بهذا الخبر {لعلهم ٌتفكرون، }جبتهم بخبر ما كان فٌهم مّما ٌخفُون علٌن 
ًٌّ ٌؤتٌه خبُر السماء  .(٘)"عّما مضى فٌهم إال نب

 الفوابد:
اشتراط العلم وإلامة الحجة، وكُلُّ رسوٍل بُِعَث إللامة الحجة من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

 على العباد.
، {فَاْنَسلََخ ِمْنَها}، مؤخوذ من لوله: (ٙ)الضبلل واالنحراؾ كان منهدلّت اآلٌة الكرٌمة أن  -ٕ

 .{أَْخلَدَ }ومن لوله: 
تجدهم ٌتهارطون تهارط الكبلب  إذطبٌعة حتمٌة للمنحرفٌن عن هدى هللا ورسوله، بٌان  -ٖ

فهذه معجزة عظٌمة ، عبلنٌة على رإوس األشهاد وال ٌخجلون من تفكه أعدابهم علٌهم
 من معجزات المرآن الخالدة.

العواطؾ الفاسدة والشهوات المحرمة ثؽرة فً حصن الملب تردي ومن الفوابد: أن  -ٗ
مع اإلنسان فً المهالن صاحبها، وٌتسلل من خبللها الشٌطان إلهبلن اإلنسان، ولد ٌ

                                                             
 .2ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٖٔ(:صٕٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .علٌه بالعلم ولم ٌنتفع بهالذي مّن هللا أي:  (ٙ)
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بسبب جرٌانه إلشباع شهوة من هذه الشهوات، حٌث إن الشهوات هً أصول المعاصً 
والدافع إلٌها، وهً تختلؾ عن الران الناتج عن المعاصً، فإن الشهوة تسبك الفعل، 

 وهً صفة الزمة، أما الران فهو أثر المعصٌة، وناتج عنها.
لولوع فً ذلن ولوع فً الضبلل وبالتالً الولوع أهمٌة الهوى، وإن اوفً اآلٌة بٌان  -٘

فً الفساد الشامل للسماء واألرض ومن فٌهم كما لال تعالى:" َولَِو اتَّبََع اْلَحكُّ أَْهَواءهُْم 
 .[2ٔالمإمنون، آٌة: ] {لَفََسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمن فٌِِهنَّ 

بالحٌوانات إال فً ممام الذم، كموله تعالى: }مثل أن هللا لم ٌذكر التشبٌه ومن الفوابد:  -ٙ
[، ولوله: }واتل علٌهم نبؤ ٘الذٌن حملوا التوراة ثم لم ٌحملوها كمثل الحمار{ ]الجمعة: 

شبنا لرفعناه بها  الذي آتٌناه آٌاتنا فانسلخ منها فؤتبعه الشٌطان فكان من الؽاوٌن * ولو
ل الكلب إن تحمل علٌه ٌلهث أو تتركه ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فمثله كمث

[ اآلٌتٌن؛ وكذلن السنة لم تؤت بالتشبٌه بالحٌوان إال 2ٙٔ، 2ٌ٘ٔلهث ... { ]األعراؾ: 
الذي ٌتكلم واإلمام ٌخطب ٌوم الجمعة كمثل الحمار »فً ممام الذم، كمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٕ)«ب ٌمًء ثم ٌعود فً لٌبهالعابد فً هبته كالكل»، ولوله: (ٔ)« ٌحمل أسفاراا 
 

 المرآن
 [11ٔ({ ]األعراف : 11ٔ}َساَء َمثاًَل اْلمَْوُم ال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا َوأَْنفَُسُهْم َكانُوا ٌَْظِلُموَن )

 التفسٌر:
لَبَُح مثبل مثُل الموم الذٌن كذَّبوا بحجج هللا وأدلته، فجحدوها، وأنفسهم كانوا ٌظلمونها؛ بسبب 

 تكذٌبهم بهذه الحجج واألدلة.
لَبَُح مثبل مثُل  ، أي:"[22ٔ}َساَء َمثبَلا اْلمَْوُم الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاتَِنا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"الموم الذٌن كذَّبوا بحجج هللا وأدلته، فجحدوها
وأدلته  ٌمول تعالى ذكره: ساَء مثبل الموم الذٌن كذبوا بحجج هللا لال الطبري:" 
 .(ٗ)"فجحدوها
ٌعنً: ببس مثل من كان مثل الكلب، وإنما ضرب المثل بالكلب تمبٌحا  لال أبو اللٌث:" 

لمذهبهم. وٌمال: ببس مثل الموم الذٌن كذبوا وكانت صفتهم مثل صفة بلعم وهم أهل مكة كذبوا 
 .(٘)"بآٌاتنا، فلم ٌإمنوا بها مثل بلعم

أي : ساء مثلهم أن شبهوا بالكبلب التً ال همة لها إال فً تحصٌل أكلة  لال ابن كثٌر:" 
أو شهوة ، فمن خرج عن َحٌِّز العلم والهدى وألبل على شهوة نفسه ، واتبع هواه ، صار شبٌها 

 لٌس لنا مثل السوء»بالكلب ، وببس المثل مثله ؛ ولهذا ثبت فً الصحٌح أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
  .(2)"(ٙ)«، العابد فً هبته كالكلب ٌعود فً لٌبه

                                                             
 ٌفسر وهو بؤس؛ ال بإسناد أحمد رواه: ]البلوغ فً الحافظ لال ،ٖٖٕٓ رلم حدٌث ،ٖٕٓ/ ٔ أحمد أخرجه(ٔ)

ا  الصحٌحٌن فً هرٌرة أبً حدٌث  ،"[لؽوت فمد ٌخطب واإلمام الجمعة ٌوم أنصت لصاحبن للت إذا: "مرفوعا
 النسابً ووثمه الناس ضعفه ولد سعٌد بن مجالد وفٌه الكبٌر؛ فً والطبرانً والبزار أحمد رواه: )الهٌثمً ولال
 .حسن إسناده: ٕٖٙ/ ٖ المسند تخرٌج فً شاكر، أحمد ولال ،(12ٔ/ ٕ الزوابد مجمع( )رواٌة فً
 ،15ٕ٘ رلم حدٌث لزوجها، والمرأة المرأته، الرجل هبة: ٗٔ باب الهبة، كتاب ،ٕٗٓ ص البخاري أخرجه(ٕ)

 2ٓٔٗ رلم حدٌث ،...  المبض بعد الصدلة فً الرجوع تحرٌم: ٕ باب الهبات، كتاب ،5ٙٓ ص مسلم وأخرجه
[٘ ]ٕٕٔٙ. 
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙ٘/ٔبحر العلوم: (٘)
 .(ٕٕٕٙصحٌح البخاري برلم )(ٙ)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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}ساء مثبل{ استبناؾ مسوق لبٌان كمال لبح حال المكذبٌن بعد بٌان  لال أبو السعود:" 
 .(ٔ)"كونه كحال الكلب أو المنسلخ

وأنفسهم كانوا ٌظلمونها؛  ، أي:"[22ٔ}َوأَْنفَُسُهْم َكانُوا ٌَْظِلُموَن{]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"بسبب تكذٌبهم بهذه الحجج واألدلة

 .(ٖ)"ٌعنً: ٌضرون بؤنفسهم لال أبو اللٌث:" 
وأنفَسهم كانوا ٌنمُصون حظوَظها، وٌبخسونها منافعها، بتكذٌبهم بها ال لال الطبري:أي: " 
 .(ٗ)"ؼٌَرها
أي : ما ظلمهم هللا ، ولكن هم ظلموا أنفسهم ، بإعراضهم عن اتباع  لال ابن كثٌر:" 

الهدى ، وطاعة المولى، إلى الركون إلى دار البلى، واإللبال على تحصٌل اللذات وموافمة 
 .(٘)"الهوى
أي: ما ظلموا بالتكذٌب إال أنفسهم، ال ٌتعداها ظلمهم إلى ؼٌرها، وال  لال الشوكانً:" 

معطوفة على التً لبلها، على معنى أنهم جمعوا بٌن التكذٌب بآٌات هللا وظلم ٌتجاوزها، والجملة 
  .(ٙ)"أنفسهم
 الفوابد:
 .الخاسر من نسً إٌمانه وٌمٌنه، واؼتر بالشبهات فهلنمن فوابد اآلٌة: أن  -ٔ
 .}َوأَْنفَُسُهْم َكانُوا ٌَْظِلُموَن{ : أن بنً إسرابٌل كفروا هذه النعمة؛ لموله تعالى:هامنو -ٕ
ا؛ وإنما ٌظلم نفسه. -ٖ  ومنها: أن العاصً ال ٌضر هللا شٌبا
 

 المرآن
ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن ٌُْضِلْل فَؤُولَئَِن هُُم اْلَخاِسُروَن )  [11ٔ({ ]األعراف : 11ٔ}َمْن ٌَْهِد ّللا 

 التفسٌر:
الخاسر الهالن، فالهداٌة من ٌوفمه هللا لئلٌمان به وطاعته فهو الموفَّك، ومن ٌخذله فلم ٌوفمه فهو 

 واإلضبلل من هللا وحده.
ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  من ٌوفمه هللا لئلٌمان  ، أي:"[21ٔ}َمْن ٌَْهِد َّللاَّ

 .(2)"به وطاعته فهو الموفَّك
وهو السالن  -«المهتدي»مول تعالى ذكره: الهداٌة واإلضبلل بٌد هللا، وٌ لال الطبري:" 

 .(1)"فً دٌنه، َمن هداه هللا لذلن، فوفَّمه إلصابته-سبٌل الحك، الراكُب لصَد المحّجة
  .(5)"ٌمول تعالى : من هداه هللا فإنه ال مضل له لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)"ٌعنً: من ٌهده هللا لدٌنه فهو المهتدي من الضبللة لال أبو اللٌث:" 
  .(ٔٔ)"من هداه فبل مضل له لال الشوكانً:" 
ومن ٌخذله  ، أي:"[21ٔ}َوَمْن ٌُْضِلْل فَؤُولَبَِن هُُم اْلَخاِسُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"فلم ٌوفمه فهو الخاسر الهالن، فالهداٌة واإلضبلل من هللا وحده

                                                             
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙ٘/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖٓ/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٙ٘/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٕفتح المدٌر: (ٔٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)



1ٖ 
 

 .(ٔ)"ٌعنً: ومن ٌضله عن دٌنه وٌخذله فؤولبن هم الخاسرون بالعموبة لال أبو اللٌث:" 
فإنه تعالى ما شاء كان ، ، ومن أضله فمد خاب وخسر وضل ال محالة لال ابن كثٌر:" 

  .(ٕ)"وما لم ٌشؤ لم ٌكن
  .(ٖ)"ما شاء كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن ،ومن أضله فبل هادي له لال الشوكانً:" 
من خذله هللا فلم ٌوفمه لطاعته، ومن فعل هللا ذلن به فهو  :«الضالُّ »و لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)"الهالن :ٌعنً«: الخاسر»

جاء فً حدٌث ابن مسعود : "إن الحمد هلل ، نحمده ونستعٌنه ونستهدٌه ونستؽفره ،  
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا ، من ٌهده هللا فبل مضل له ، ومن ٌضلل هللا 

 .(٘)رسوله"فبل هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له ، وأشهد أن محمداا عبده و
 الفوابد:
اللطؾ فً التسدٌد والتؤٌٌد الذي ٌختص بالمإمنٌن، وٌدل على  :بالهداٌة هاهناأن المراد  -ٔ

َ ٌَْهِدي َمْن ٌُِرٌُد{  ٌَاٍت َبٌِّنَاٍت َوأَنَّ َّللاَّ صحة لولنا لوله تعالى: }َوَكذَِلَن أَْنَزْلنَاهُ آ
وال ٌمكن استعمال هذه الهداٌة على البٌان والداللة، بل هداٌة اإلرشاد  [،ٙٔ]طالحج:

 والتوفٌك فمد خص بها من ٌرٌد.
بٌن جل وعبل فً هذه اآلٌة الكرٌمة: أن (، نفاة المدر)الرد على مذهب المدرٌةفً اآلٌة  -ٕ

 الهدى واإلضبلل بٌده وحده جل وعبل، فمن هداه فبل مضل له، ومن أضله فبل هادي له.
وأمثالها فً المرآن بطبلن مذهب المدرٌة: أن العبد مستمل اآلٌة ٌإخذ من هذه و

العبد، سبحانه جل وعبل عن  بعمله من خٌر أو شر، وأن ذلن لٌس بمشٌبة هللا بل بمشٌبة
 .(ٙ)أن ٌمع فً ملكه شًء بدون مشٌبتها وتعالى عن ذلن علوا كبٌرا!

وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌستهدي  ،ؼٌر هللا تعالى لٌست ألحد هداٌة التوفٌكومن فوابد اآلٌة: أن  -ٖ

 .(2)ربه فٌمول فً دعابه: "اللهم إنً أسؤلن الهدى والسداد"
ا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص }إِنََّن ال  فالذي ٌشرح الصدر وٌوفك وٌهدي هو هللا ولذلن لال سبحانه مخاطبا

َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن{   [.ٙ٘المصص:]تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ
 

 المرآن
ْنِس لَُهْم لُلُوٌب اَل ٌَْفمَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعٌٌُن اَل ٌُْبِصُروَن ِبَها }َولَمَْد ذََرأْنَا ِلَجَهن َم َكثًٌِرا  ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ

({ ]األعراف : 11َٔولَُهْم آذَاٌن اَل ٌَْسَمعُوَن بَِها أُولَئَِن َكاأْلَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلُّ أُولَئَِن هُُم اْلغَافِلُوَن )
ٔ11] 
 التفسٌر:
ا من الجن واإلنس، لهم  -التً ٌعّذِب هللا فٌها َمن ٌستحك العذاب فً اآلخرة-للنار ولمد خلمنا  كثٌرا

للوب ال ٌعملون بها، فبل ٌرجون ثواباا وال ٌخافون عماباا، ولهم أعٌن ال ٌنظرون بها إلى آٌات هللا 
لتً ال تَْفمَهُ ما وأدلته، ولهم آذان ال ٌسمعون بها آٌات كتاب هللا فٌتفكروا فٌها، هإالء كالبهابم ا

ٌمال لها، وال تفهم ما تبصره، وال تعمل بملوبها الخٌر والشر فتمٌز بٌنهما، بل هم أضل منها؛ 
ألن البهابم تبصر منافعها ومضارها وتتبع راعٌها، وهم بخبلؾ ذلن، أولبن هم الؽافلون عن 

 اإلٌمان باهلل وطاعته.

                                                             
 .1ٙ٘/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕفتح المدٌر: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .(15ٕٔ( وسنن ابن ماجة برلم )15/ٙ( وسنن النسابً )52ٓٔ( وسنن أبً داود برلم )5ٕٖ/ٔالمسند )(٘)
نمٌطً العبلمة ذكرها التً السلفٌة للعمٌدة البهٌة الجموعانظر:  (ٙ)  .2ٕٔ-2ٔٔ/ٕ: البٌان أضواء تفسٌره فً الّشِ
 .عنه هللا رضً طالب أبً بن علً حدٌث من( 2ٕٕ٘) برلم مسلم أخرجه(2)
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ْنِس{ ]األعراؾ : }َولَمَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم لوله تعالى:  ا ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ ولمد  ، أي:"[25َٔكثٌِرا
ا من الجن واإلنس -التً ٌعذِّب هللا فٌها َمن ٌستحك العذاب فً اآلخرة-خلمنا للنار   .(ٔ)"كثٌرا
ا من الجن واإلنس لال الطبري:"  ولال جل  ..ٌمول تعالى ذكره: ولمد خلمنا لجهنّم كثٌرا
ا من الجن واإلنسولمد ذرأنا }ثناإه:  ، لنفاذ علمه فٌهم بؤنهم ٌصٌرون إلٌها بكفرهم {لجهنم كثٌرا
 .(ٕ)"بربِّهم

 .(ٖ) "واألحادٌث فً هذا كثٌرة ، ومسؤلة المدر كبٌرة لٌس هذا موضع بسطها
 .(ٗ)"، خلمنا {ولمد ذرأنا لجهنم"}عن ابن عباس:  
ا من الجن } "عن الحسن، فً لوله:   .(٘)"خلمنا لال: مما {،واإلنسولمد ذرأنا لجهنم كثٌرا
ا من الجن واإلنس لال مجاهد:"   .(ٙ)"لمد خلمنا لجهنم كثٌرا
 .(2)"أوالد الزنا مّما ذرأ هللا لجهنم لال سعٌد بن جبٌر:" 
عن عبد هللا بن عمرو، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا لما ذرأ لجهنم ما ذرأ، كان ولُد الزنا  

 .(1)"ممن ذرأ لجهنم
ا ِمَن اْلِجّنِ  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى : } َولَمَْد ذََرأَْنا { أي : خلمنا وجعلنا } ِلَجَهنََّم َكثٌِرا

َواإلْنِس { أي : هٌؤناهم لها ، وبعمل أهلها ٌعملون ، فإنه تعالى لما أراد أن ٌخلك الخبلبك ، علم 
ل أن ٌخلك السماوات واألرض بخمسٌن ما هم عاملون لبل كونهم ، فكتب ذلن عنده فً كتاب لب

إن هللا »ألؾ سنة ، كما ورد فً صحٌح مسلم ، عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
لدر ممادٌر الخلك لبل أن ٌخلك السماوات واألرض بخمسٌن ألؾ سنة ، وكان عرشه على 

 .(5)«الماء
بنت طلحة ، عن خالتها عابشة أم المإمنٌن وفً صحٌح مسلم أٌضا ، من حدٌث عابشة 

، رضً هللا عنها ، أنها لالت : دعً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى جنازة صبً من األنصار ، فملت : ٌا 

رسول هللا طوبى له ، عصفور من عصافٌر الجنة ، لم ٌعمل السوء ولم ٌدركه. فمال رسول هللا 
عابشة ؟ إن هللا خلك الجنة ، وخلك لها أهبل وهم فً أصبلب آبابهم ، وخلك ملسو هيلع هللا ىلص أو ؼٌر ذلن ٌا 

 .(ٓٔ)«النار ، وخلك لها أهبل وهم فً أصبلب آبابهم
ثم ٌبعث إلٌه الملن ، فٌإمر  -رضً هللا عنه-وفً الصحٌحٌن من حدٌث ابن مسعود 

 .(ٔٔ)«بؤربع كلمات ، فٌكتب : رزله ، وأجله ، وعمله ، وشمً أم  سعٌد
لما استخرج ذرٌة آدم من صلبه وجعلهم فرٌمٌن : أصحاب الٌمٌن  -تعالى-دم أن هللا وتم

 .(ٕٔ)«هإالء للجنة وال أبالً ، وهإالء للنار وال أبالً»وأصحاب الشمال ، لال : 

                                                             
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٕ-2ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .21ٕ/ٖٔ(:ص5ٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .22ٕ/ٖٔ(:صٖٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .21ٕ/ٖٔ(:ص1ٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .22ٕ/ٖٔ(:صٗٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .22ٕ/ٖٔ(:صٙٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .(ٖٕ٘ٙصحٌح مسلم برلم )(5)
 .(ٕٕٙٙصحٌح مسلم برلم )(ٓٔ)
 (.ٖٕٗٙ(، وصحٌح مسلم برلم)1ٕٖٓصحٌح البخاري برلم) (ٔٔ)
عن أبً موسى، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " إن هللا تبارن . ٕٔ/ٖ(:صٖٕٗٔ، )البزار زوابد عن األستار كشؾ(ٕٔ)

وتعالى لما خلك آدم، لبض من طٌنته لبضتٌن، لبضة بٌمٌنه ولبضة بٌده األخرى، فمال للذي بٌمٌنه: هإالء 
صلب آدم، فهم ٌتناسلون على  للجنة وال أبالً، ولال للذي فً ٌده األخرى: هإالء للنار وال أبالً، ثم ردهم فً

 ذلن إلى اآلن ".
 ."ال نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إال أبو موسى"لال البزار: 
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ٌَْفمَُهوَن بَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لهم للوب ال ٌفهمون بها  ، أي:"[25ٔ}لَُهْم لُلُوٌب اَل 
 .(ٔ)"الحك

 .(ٕ)"ال ٌفمهون بها شٌباا من أمر اآلخرة لال مجاهد:" 
معناه: لهإالء الذٌن ذرأهم هللا لجهنم من خلمه للوب ال ٌتفكرون بها فً  لال الطبري:" 

آٌات هللا، وال ٌتدبرون بها أدلته على وحدانٌته، وال ٌعتبرون بها ُحَججه لرسله، فٌعلموا توحٌد 
، إلعراضهم {ال ٌفمهون بها}ربِّهم، وٌعرفوا حمٌمة نبّوة أنبٌابهم. فوصفهم ربُّنا جل ثناإه بؤنهم: 

 .(ٖ)"الحك وتركهم تدبُّر صحة ]نبّوة[ الرسل،  وبُطُول الكفر عن
ال  ، أي: ولهم أعٌن"[25ٔ}َولَُهْم أَْعٌٌُن اَل ٌُْبِصُروَن بَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"ٌبصرون بها دالبل لدرة هللا بصر اعتبار
 .(٘)"الهدى لال مجاهد:أي:" 
معناه: ولهم أعٌن ال ٌنظرون بها إلى آٌات هللا وأدلته، فٌتؤملوها وٌتفكروا  لال الطبري:" 

فٌها، فٌعلموا بها صحة ما تدعوهم إلٌه رسلهم، وفساِد ما هم علٌه ممٌمون، من الشرن باهلل، 
 .(ٙ)"وتكذٌب رسله؛ فوصفهم هللا بتركهم إعمالها فً الحّك، بؤنهم ال ٌبصرون بها

ٌسمعون بها اآلٌات  ، أي:"[25ٔآذَاٌن اَل ٌَْسَمعُوَن بَِها{ ]األعراؾ : }َولَُهْم لوله تعالى: 
 .(2)"ظوالمواعظ سماع تدبر واتعا

 .(1)"الحكَّ  لال مجاهد:أي:" 
آٌات كتاب هللا، فٌعتبروها وٌتفكروا فٌها، ولكنهم ٌعرضون عنها،  لال الطبري:" 
 .(5)"[ٕٙ]سورة فصلت:  {فٌِِه لَعَلَّكُْم تَْؽِلبُونَ  َواْلَؽْواال تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلمُْرآِن ]وٌمولون: 

والعرب تمول ذلن للتارن استعماَل بعض جوارحه فٌما ٌصلح له، ومنه لول مسكٌن 
 :(ٓٔ)الدارمً

تُْر          أَْعَمى إِذَا َما َجاَرتًِ َخَرَجْت   َحتَّى ٌَُواِرَي َجاَرتًِ الّسِ
ٌْنَُهَما  ا َكاَن َب  َسْمِعً َوَما بِالسَّْمعِ ِمْن َوْلرِ               َوأََصمُّ َعمَّ

 فوصؾ نفسه لتركه النظر واالستماع بالعمى والصمم. 
 :(ٔٔ)ومنه لول اآلخر

 َوإِنًِّ َلْو أََشاُء بَِها َسِمٌُع           َصَمْمُت َعْنَها  (ٕٔ)الكبلمَوَعْوَراُء 
لُوعُ        ْعُت النَّْفَس َعْنَها َوبَاِدَرةٍ َوزَ    َولَْد تَثَِمْت ِمَن اْلؽََضِب الضُّ

 .(ٖٔ)وذلن كثٌر فً كبلم العرب وأشعارها
ٌعنً : لٌس ٌنتفعون بشًء من هذه الجوارح التً جعلها هللا ]سببا  لال ابن كثٌر:" 
ا َوأَْفبَِدةا فََما أَْؼنَى َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوال ( كما لال تعالى : } َوَجعَْلَنا لَُهْم َسْمعاا َوأَْبَصارا 1للهداٌة[ )

ِ َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَ  ٍء إِْذ َكانُوا ٌَْجَحُدوَن بِآٌَاِت َّللاَّ ًْ ْهِزبُوَن{ أَْبَصاُرهُْم َوال أَْفبَِدتُُهْم ِمْن َش
ًٌ فَُهْم ال ٌَْرجِ ٕٙ]األحماؾ :  [ هذا فً حك 1ٔعُوَن { ]البمرة : [ ولال تعالى : } ُصمٌّ بُْكٌم عُْم

                                                             
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٓ/ٖٔ(:صٓ٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .21ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٕٓ/ٖٔ(:صٓ٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .21ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٕٓ/ٖٔ(:صٓ٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .25ٕ-21ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٙٗ: ٔ األدب وخزانة وشرحها، رواها لصٌدة من ،2ٗٗ ثم ٗٗ: ٖٗ: ٔ المرتضى أمالًانظر:  (ٓٔ)
 .2ٕٔ: البحترى حماسة(ٔٔ)
بَامِ  وعوراء" وفً رواٌة: (ٕٔ)  .25ٕ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري:. "اللِّ
 .1ٕٓ-25ٕ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ًٌ فَُهْم ال ٌَْعِملُوَن { ]البمرة :  [ ولم ٌكونوا 2ٔٔالمنافمٌن ، ولال فً حك الكافرٌن : } ُصمٌّ بُْكٌم عُْم
ا ألْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَهُ  ٌْرا ُ فٌِِهْم َخ ا عمٌاا إال عن الهدى ، كما لال تعالى : } َوَلْو َعِلَم َّللاَّ ا بكما ْم صما

ولال : } فَإِنََّها ال تَْعَمى األْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب  [ ،ٖٕلَتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن { ]األنفال : 
ُدوِر { ]الحج :  َطاناا فَُهَو لَهُ ٙٗالَّتًِ فًِ الصُّ ٌْ ْحَمِن نُمٌَِّْض لَهُ َش [ ، ولال } َوَمْن ٌَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

 .(ٔ)"[2ٖ،  َٖٙوإِنَُّهْم لٌََُصدُّونَُهْم َعِن السَّبٌِِل َوٌَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن { ]الزخرؾ :  لَِرٌٌن *
{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  كالحٌوانات أولبن  ، أي:"[25ٔ}أُولَبَِن َكاأْلَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلُّ

فإنها تدرن منافعها ومضارها  لحٌواناتهم أسوأ حاالا من ا ، بلفً عدم الفمه والبصر واالستماع
 .(ٕ)"وهإالء ال ٌمٌزون بٌن المنافع والمضار

ا من األنعام، فمال: لال مجاهد:"  ، ثم جعلهم شرًّ بل هم }ثم جعلهم كاألنعام سواءا
 .(ٖ){"أضل

هإالء الذٌن ذرأهم لجهنم، هم كاألنعام، وهً البهابم التً ال تفمه ما  لال الطبري:ٌعنً:" 
ٌَْصلُح، وال تعمل بملوبها الخٌَر من الشر، فتمٌز  ٌمال لها، وال تفهم ما أبصرته لما ٌصلح وما ال 
بٌنهما. فشبههم هللا بها، إذ كانوا ال ٌتذكَّرون ما ٌرون بؤبصارهم من ُحججه، وال ٌتفكرون فٌما 

، ٌمول: هإالء الكفرة الذٌن َذَرأهم لجهنم، أشدُّ {بل هم أضل}ثم لال: ، ن من آي كتابهٌسمعو
ذهاباا عن الحك، وألزم لطرٌك الباطل من البهابم،  ألن البهابم ال اختٌار لها وال تمٌٌز، فتختار 
، وتطلب ألنفسها من الؽذاء األصلح رة، ومع ذلن تهرب من المضاّرِ . وتمٌز، وإنما هً مَسخَّ
والذٌن وصَؾ هللا صفتهم فً هذه اآلٌة، مع ما أعطوا من األفهام والعمول الممٌِّزة بٌن المصالح 
والمضاّر، تترن ما فٌه صبلُح دنٌاها وآخرتها، وتطلب ما فٌه مضاّرها، فالبهابم منها أسدُّ، وهً 

 .(ٗ)"منها أضل، كما وصفها به ربُّنا جل ثناإه
ذٌن ال ٌسمعون الحك وال ٌعونه وال ٌبصرون الهدى ، أي : هإالء ال لال ابن كثٌر:" 

كاألنعام السارحة التً ال تنتفع بهذه الحواس منها إال فً الذي ٌعٌشها من ظاهر الحٌاة الدنٌا كما 
ًٌ {  لال تعالى : } َوَمثَُل الَِّذٌَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي ٌَْنِعُك بَِما ال ٌَْسَمُع إِال ُدَعاءا َونَِداءا  ُصمٌّ  بُْكٌم عُْم

كمثل األنعام إذا دعاها راعٌها ال  -فً حال دعابهم إلى اإلٌمان  -أي : ومثلهم  ،[2ٔٔ]البمرة : 
تسمع إال صوته ، وال تفمه ما ٌمول ؛ ولهذا لال فً هإالء : } بَْل هُْم أََضلُّ { أي : من الدواب ؛ 

لم تفمه كبلمه ، بخبلؾ هإالء ؛  ألن الدواب لد تستجٌب مع ذلن لراعٌها إذا أبس بها ، وإن
وألن الدواب تفمه ما خلمت له إما بطبعها وإما بتسخٌرها ، بخبلؾ الكافر فإنه إنما خلك لٌعبد هللا 
وٌوحده ، فكفر باهلل وأشرن به ؛ ولهذا من أطاع هللا من البشر كان أشرؾ من مثله من المبلبكة 

أتم منه ؛ ولهذا لال تعالى : } أُولَبَِن َكاألْنعَاِم  فً معاده ، ومن كفر به من البشر ، كانت الدواب
 .(٘)"بَْل هُْم أََضلُّ أُولَبَِن هُُم اْلَؽافِلُوَن {

ولٌس الؽرض مما ذكرناه نفً اإلدراكات عن حواسهم جملة، وإنما الؽرض نفٌها من  
 :(ٙ)جهة ما، تمول: فبلن أصم عن الخنا، كما لالوا

 أصم عما ساءه سمٌع
 ٌسمع ما ساءه مع كونه سمٌعا، ٌضرب مثبل للرجل ٌتؽافل عما ٌكره.أي: ال 
 :(2)ولال آخر

بَاِم َصَمْمُت َعْنَها   َوإِّنًِ لَْو أََشاُء بَِها َسِمٌعُ         َوَعْوَراُء اللِّ

                                                             
 .ٗٔ٘-ٖٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٖٔ(:صٓ٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٔ-1ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٙ: العسكري هبلل أبو األمثال، مجمع: انظر(ٙ)
 فً ما الصواب وكؤن ،(البلم عوراء) و: المخطوطة فً وكانت ،(الكبلم وعوراء. )2ٕٔ: البحترى حماسة(2)

 .رشد وال عمل ؼٌر فً جهبل تهوى التً أو المبٌحة، الكلمة ،(العوراء) و. الحماسة
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 :(ٔ)ولال مسكٌن الدارمً
تْ        أَْعَمى إِذَا َما َجاَرتًِ َخَرَجْت   رُ َحتَّى ٌَُواِرَي َجاَرتًِ الّسِ
ٌْنَُهَما  ا َكاَن َب  َسْمِعً َوَما ِبالسَّْمعِ ِمْن َوْلرِ              َوأََصمُّ َعمَّ

 .(ٕ)فوصؾ نفسه لتركه النظر واالستماع بالعمى والصمم
أولبن هم الؽافلون عن  ، أي:"[25ٔ}أُولَبَِن هُُم اْلؽَافِلُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"اإلٌمان باهلل وطاعته
 .(ٗ)"ثم أخبر أنهم هم الؽافلونمجاهد:" لال 
ٌعنً: -ٌمول تعالى ذكره: هإالء الذٌن وصفُت صفتهم، الموُم الذٌن ؼفلوا  لال الطبري:" 
ا عن آٌاتً وُحججً، وتركوا تدبُّرها واالعتباَر بها واالستدالَل على ما دلّت علٌه من  -سهوا

رها لهتوحٌد ربّها، ال البهابم التً لد عّرفها ربُّها ما   .(٘)"سخَّ
 الفوابد:
أنه تعالى لسم خلمه فرلتٌن، فرلة خلمهم للجنة وكتبهم بؤسمابهم من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

، وفرلة خلمهم للسعٌر وذكرهم بؤسمابهم وأسماء آبابهم ممتثلٌن فً ٖ)وأسماء آبابهم( 
ولموله تعالى: }إِنَّ ، اْلِجّنِ َواإِلْنِس{ذلن بموله عز وجل: }َولَمَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم َكثٌِراا ِمَن 
 .[ٔٓٔ]األنبٌاء:الَِّذٌَن َسبَمَْت لَُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى أُولَبَِن َعْنَها ُمْبعَُدوَن{ 

 .(ٙ)ولد بٌن ذلن ما روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث المبضتٌن
النبً صلى هللا  ، وما لاله(2)وحدٌث الصادق المصدوق عن عبد هللا بن مسعود

حٌن لال: ٌا رسول هللا أرأٌت ما  -رضوان هللا علٌه  -علٌه وسلم لعمر بن الخطاب 
أمر لد فرغ منه، أم أمر مستؤنؾ، فمال علٌه السبلم: بل أمر لد فرغ منه، لال  ٗنحن فٌه

 ،(1)«ما خلك لهاعملوا فكل مٌسر ل»:عمر: ففٌم العمل ٌا رسول هللا؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٔ)"وؼٌر ذلن مما جاء فً الكتاب والسنة ،(1)«له
                                                             

 رواٌة وصواب ،1ٙٗ: ٔ األدب وخزانة وشرحها، رواها لصٌدة من ،2ٗٗ ثم ٗٗ: ٖٗ: ٔ المرتضى أمالً(ٔ)
: الثانً الشطر ورواٌة ستر، لبٌته ٌكون ال أن أجاوره إذ جارى ضر ما: لبله ألن ،(الخدر جارتى: )األول البٌت
 .إلواء بؽٌر ،(ولر ؼٌره بى وما سمعى،)
 .]بتصرؾ[ٕٖٗ/2، ٕ٘ٔ/ٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٓ/ٖٔ(:صٓ٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 عن والحاكم أحمد أخرجه ما منها وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن المعنى هذا فً كثٌرة أحادٌث وردت(ٙ)
 ثم آدم، خلك وجل عز هللا إن: "ٌمول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت: لال السلمً لتادة بن الرحمن عبد
: هللا رسول ٌا: لابل فمال: لال أبالً، وال النار فً وهإالء أبالً وال الجنة فً هإالء: ولال ظهره من الخلك أخذ
: رواٌته بعد الحاكم ولال ،ٖٔ/ٔ والمستدرن ،1ٙٔ/ٗ المسند انظر". )المدر موالع على: لال نعمل؟ ماذا فعلى
 وحدٌث المدر األلبانً ولال ،1ٙٔ ،1٘ٔ/2 الزوابد مجمع وانظر الذهبً، ووافمه شرطهما على صحٌح
 .(2ٙص األول المجلد الصحٌحة األحادٌث سلسلة انظر. حك المبضتٌن

 المصدوق الصادق وهو وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول حدثنا: لال عنه هللا رضً مسعود بن هللا عبد عن(2)
ا  أربعٌن أمه بطن فً ٌجمع أحدكم إن: لال  ٌبعث ثم ذلن مثل مضؽة ٌكون ثم ذلن، مثل علمة ٌكون ثم نطفة ٌوما
 ما حتى النار أهل بعمل ٌعمل الرجل أو أحدكم، إن فوهللا سعٌد، أو وشمً وأجله برزله بؤربع فٌإمر ملكاا  هللا
 بعمل لٌعمل الرجل وإن فٌدخلها، الجنة أهل بعمل فٌعمل الكتاب علٌه فٌسبك ذراع أو باع، ؼٌر وبٌنها بٌنه ٌكون
". فٌدخلها النار أهل بعمل فٌعمل الكتاب علٌه فٌسبك ذراعٌن، أو ذراع، ؼٌر وبٌنها بٌنه ٌكون ما حتى الجنة أهل
 ،1ٕٖ/ٔ أحمد ومسند ،ٖٕٙٓ/ٗج ٔ باب المدر كتاب ومسلم ،ٕٓٔ/ 2ج ٔ باب المدر كتاب البخاري انظر)

ٖٗٓ). 
 صحٌح، حسن حدٌث هذا: "عمبه ولال اللفظ، بهذا طالب أبً بن علً رواٌة من الترمذي أخرجه لحدٌث(1)

". حصٌن بن وعمران وأنس أسٌد بن وحذٌفة علً عن الباب وفً: عمبه ولال عمر حدٌث من نحوه وأخرج
 ،ٕٕٔ/ 2ج ٗ باب المدر وكتاب ،ٕ٘ٔ/ 1ج ٗ٘ باب التوحٌد كتاب البخاري وانظر ،٘ٗٗ/ٗ سننه انظر)

 ( .ٕ٘ ،5ٕ/ٔ أحمد ومسند
 ال ذلن وأن كونها، لبل لؤلشٌاء وكتابته هللا علم تمدم تفٌد وكلها كثٌرة، أحادٌث الحدٌث هذا معنى فً ورد ولد
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أصم هللا تعالى آذانهم، فبل ٌسمعون الحك؛ ولو  المشركٌنمن فوابد اآلٌة: أن هإالء  -ٕ
 .سمعوا ما انتفعوا

 ومنها: أنهم ال ٌبصرون الحك. كاألعمى. -ٖ
لال تعالى: }لَُهْم لُلُوٌب اَل ٌَْفمَُهوَن  ،أن محل اإلرادة والتدبٌر للبدن هو الملبومن الفوابد:  -ٗ

 [.25ٔبَِها{ ]األعراؾ: 
ألن المخلولٌن للعبادة هم الذٌن  ،أن المخلولٌن لجهنم لٌسوا مخلولٌن للعبادةومنها:  -٘

}ِإنَّ الَِّذٌَن َسبََمْت لَُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى  :سبمت لهم الحسنى بالسعادة ولد لال هللا تعالى فٌهم
 .[َٔٓٔعْنَها ُمْبعَُدوَن{ ]األنبٌاء :  أُولَبِنَ 

 
 المرآن

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوهُ بَِها َوذَُروا ال ِذٌَن ٌُْلِحُدوَن فًِ أَْسَمائِِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَ  ْعَملُوَن }َوَّلِل 
 [1ٓٔ({ ]األعراف : 1ٓٔ)

 التفسٌر:
الدالة على كمال عظمته، وكل أسمابه حسن، فاطلبوا منه وهلل سبحانه وتعالى األسماء الحسنى، 

بؤسمابه ما ترٌدون، واتركوا الذٌن ٌُؽٌِّرون فً أسمابه بالزٌادة أو النمصان أو التحرٌؾ، كؤن 
ى بها من ال ٌستحمها، كتسمٌة المشركٌن بها آلهتهم، أو أن ٌجعل لها معنى لم ٌُرْده هللا وال  ٌُسمَّ

أعمالهم السٌبة التً كانوا ٌعملونها فً الدنٌا من الكفر باهلل،  رسوله، فسوؾ ٌجزون جزاء
 واإللحاد فً أسمابه وتكذٌب رسوله.

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وهلل سبحانه  ، أي:"[1ٓٔ}َوَّلِلَّ
فاطلبوا منه بؤسمابه ما وتعالى األسماء الحسنى، الدالة على كمال عظمته، وكل أسمابه حسن، 

 .(ٕ)"ترٌدون
، «العزٌز الجبار»، ومن أسمابه: {وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها"}عن ابن عباس:  

 .(ٖ)"وكل أسمابه حسن
إن هلل تسعة، وتسعٌن اسما، من حفظها دخل »:عن أبً هرٌرة، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال

 « .من أحصاها»رواٌة:  وفً« . الجنة، وهللا وتر ٌحب الوتر
هلل تسعة وتسعون اسما، مابة إال واحدا، ال ٌحفظها أحد إال دخل الجنة، »وفً أخرى: 
 « .وهو وتر ٌحب الوتر
، "الوتر"، وفً رواٌة لمسلم نحوه، ولٌس فٌه ذكر « أحصاها: حفظها»لال البخاري: 

 .(ٗ)هذه رواٌة البخاري، ومسلم
إن هلل تسعة وتسعٌن اسما، من : »-ملسو هيلع هللا ىلص -هللا  وفً رواٌة الترمذي لال: لال رسول

ِحٌُم، الَمِلُن، المُدُّوُس، السَّبلمُ،  ْحمُن، الرَّ أحصاها دخل الجنة ، هَُو هللاُ الَّذي ال إِلهَ إِال هو: الرَّ
ٌِْمُن، العَِزٌُز، الَجبَّاُر، الُمتََكّبُِر، الَخاِلُك، البَاِرُئ، ا اُر، الوهَّاُب، الُمإِمُن، الُمَه ُر، الَؽفَّاُر، المَهَّ لُمَصّوِ

، السَِّمٌُع، البصٌُر،  ، الُمِذلُّ افُِع، الُمِعزُّ اُق، الفَتَّاُح، العَلٌُم، المابُض، الَباِسطُ، الَخافُِض، الرَّ زَّ الرَّ
، الَكبٌُر، الَحِفٌظُ، الَحَكُم، العَْدُل، اللَِّطٌُؾ، الَخْبٌُر، الحلٌُم، العَظٌُم، الؽَفُوُر، الشَّكُوُر، العَ  ًُّ ل

لٌُِب، الُمجٌُب، اْلَواِسُع، الَحكٌُم، اْلَوُدوُد، الَمجٌُد، البَاِعُث،  الُممٌُت، الَحِسٌُب، الَجلٌُل، الكِرٌُم، الرَّ
، الَحمٌُد، الُمحصً، الُمبدىُء، الُمعٌُد، الُمحْ  ًُّ ، الَمتٌُِن، اْلَول ، اْلَوِكٌُل، المَويُّ ًٌ، الشَّهٌُد، الَحكُّ

                                                                                                                                                                               

 وترن االتكال عن نهً ولذلن الشماوة، أو السعادة، بسببها فتحصل العبد بها ٌموم التً األعمال وجود ٌنافً
 .(1ٕٓ -2ٕٕ/1 الفتاوى مجموع فً بتفصٌل ذلن انظر. )العمل

 ، اإلجماع السابع عشر.ٔٗٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب األبواب: (ٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٖٔ(:صٔ٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 فً( 22ٕٙ) رلم ومسلم واحد، ؼٌر اسم مابة وجل عز هلل باب الدعوات، فً (ٓٔٗٙبرلم ) البخاري رواه(ٗ)

 ..أحصاها من وفضل تعالى هللا أسماء فً باب والدعاء، الذكر
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ُم، المُ  َمُد، المَاِدُر، الُمْمتَِدُر، الُممَّدِ ، الَمٌُّوُم، اْلَواِجُد، الماجد، الَواِحُد، األَحُد، الصَّ ًُّ ر، الُممٌُِت، الَح إّخِ
إوُؾ، مَ  ، الرَّ اُب، الُمنتَِمُم، العَفُوُّ ، التَّوَّ ُل، اآِلخُر، الظَّاِهُر، البَاِطُن، الوالً، الُمتعاِل، الَبرُّ اِلُن األوَّ

اُر، النَّافُِع، النُّوُر،  ، الُمؽنً، الَمانُِع، الضَّ ًُّ الُمْلِن، ذُو الَجبلِل واإِلكَراِم، الُمْمِسطُ، الَجاِمُع، الؽَن
بُورُ  ِشٌُد، الصَّ  .(ٔ)«الهادي، البَدٌُع، البَالً، الَواِرُث، الرَّ

هذا الحدٌث  والذي عول علٌه جماعة من الحفاظ أن سرد األسماء فً لال ابن كثٌر:"
مدرج فٌه ، وإنما ذلن كما رواه الولٌد بن مسلم وعبد الملن بن دمحم الصنعانً ، عن زهٌر بن 

أنه بلؽه عن ؼٌر واحد من أهل العلم أنهم لالوا ذلن ، أي : أنهم جمعوها من المرآن كما  دمحم :
 رود  عن جعفر بن دمحم وسفٌان بن عٌٌنة وأبً زٌد اللؽوي ، وهللا أعلم.

لٌعلم أن األسماء الحسنى لٌست منحصرة فً التسعة والتسعٌن بدلٌل ما رواه اإلمام  ثم
أحمد فً مسنده ، عن ٌزٌد بن هارون ، عن فضٌل بن مرزوق ، عن أبً سلمة الجهنً ، عن 
الماسم بن عبد الرحمن ، عن أبٌه ، عن عبد هللا بن مسعود ، رضً هللا عنه ، عن رسول هللا 

ما أصاب أحدا لط هم وال حزن فمال : اللهم إنً عبدن ، ابن عبدن ، ابن أمتن ، » أنه لال : ملسو هيلع هللا ىلص
ناصٌتً بٌدن ، ماض فً حكمن ، عدل فً لضاإن ، أسؤلن بكل اسم هو لن سمٌت به نفسن ، 
أو أعلمته أحداا من خلمن، أو أنزلته فً كتابن ، أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندن ، أن تجعل 

آن ربٌع للبً ، ونور صدري ، وجبلء حزنً ، وذهاب همً، إال أذهب هللا همه وحزنه المر
ا". فمٌل : ٌا رسول هللا ، أفبل نتعلمها ؟ فمال : "بلى ، ٌنبؽً لكل من سمعها   وأبدله مكانه فرحا

 .(ٕ)«أن ٌتعلمها
األحوذي فً شرح »وذكر الفمٌه اإلمام أبو بكر بن العربً أحد أبمة المالكٌة فً كتابه : 

 .(ٖ)"؛ أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء هللا ألؾ اسم ، فاهلل أعلم«الترمذي

                                                             
 هللا صلى النبً عن هرٌرة أبً عن هذا ؼٌر بإسناد الحدٌث هذا إٌاس أبً بن آدم روى ولد: الترمذي ولال(ٔ)

 صفوان حدٌث من( ٕٖٓ٘) رلم الترمذي رواه: ألول صحٌح، إسناد له ولٌس األسماء، فٌه وذكر وسلم، علٌه
 هرٌرة، أبً عن األعرج عن الزناد أبً عن حمزة أبً بن شعٌب حدثنا مسلم، بن الولٌد حدثنا: لال صالح بن
 وأخرجه به، صفوان طرٌك من الظمآن موارد( 1ٕٖٕ) رلم صحٌحه فً حبان ابن ورواه ؼرٌب، حدٌث: ولال
 األعرج عن عمبة بن موسى عن أخرى طرٌك من وجل، عز هللا أسماء باب الدعاء، فً( 1ٖٙٔ) رلم ماجة ابن
 األبمة من أحد ٌخرج لم":  الزوابد"  فً البوصٌري لال ونمصان، بزٌادة تمدم مما بنحو مرفوعا هرٌرة أبً عن
 وتؤخٌر، تمدٌم مع والترمذي[ 2٘ٔ:ص] ماجة ابن ؼٌر ؼٌره، وال الوجه هذا من الحسنى هللا أسماء عدد الستة
 دمحم بن الملن عبد لضعؾ ضعؾ ماجة ابن طرٌك إسناد وفً الباب، فً شًء أصح الترمذي وطرٌك
 اختبلؾ وفٌهما األعرج، رواٌة إلى ٌرجعان الطرٌمان وهذان":  األذكار تخرٌج"  فً الحافظ ولال الصنعانً،
"  المستدرن"  فً الحاكم أخرجها ثالثة رواٌة فً األسماء سرد وولع ونمص، وزٌادة األسماء، سرد فً شدٌد
 بن دمحم عن أٌوب عن( الترجمان ابن ٌعنً) الحصٌن بن العزٌز عبد طرٌك من"  الذكر"  فً الفرٌابً وجعفر
 الطرٌك مسلم بن الولٌد عن صالح بن صفوان طرٌك من الحدٌث تخرٌج بعد الحاكم لال هرٌرة، أبً عن سٌرٌن
 أن عندهما ولعله فٌه، األسماء ذكر دون صحٌحة بؤسانٌد الصحٌح فً أخرجاه: سواه بلفظه الترمذي أخرجه التً
 ما ومنها المرآن، فً أكثرها نعم لمسلم، ؼٌره ٌذكره ولم فٌه، األسماء وذكر وبطوله بسٌاله تفرد مسلم بن الولٌد
 والجمٌل كالمدٌم فعله بورود وال بنفسه ال المرآن فً لٌس ما ومنها االسم، دون المصدر أو الفعل فٌه ورد

 الحدٌث هذا فً األسماء سرد أن الحفاظ من جماعة علٌه عول والذي: التفسٌر فً كثٌر ابن ولال. اهـ. ونحوهما
 ؼٌر عن بلؽه أنه دمحم بن زهٌر عن الصنعانً دمحم بن الملن وعبد مسلم بن الولٌد رواه كما ذلن وإنما فٌه، مدرج
 وأبو عٌٌنة بن وسفٌان دمحم بن جعفر روى كما المرآن من جمعوها أنهم أي ذلن، لالوا أنهم العلم أهل من واحد
 .أعلم وهللا اللؽوي، زٌد
 .أذكاره فً النووي وحسنه صحٌحه، فً حبان ابن الحدٌث ذكر فمد كله ذلن ومع: ألول
 فً وهو، صحٌح إسناده: "تخرٌجه فً شاكر أحمد الشٌخ ولال 2ٕٖٔ برلم ٘ جـ أحمد مسند فً الحدٌث(ٕ)

 الصحٌح، رجال ٌعلى وأبً أحمد ورجال: ولال والبزار، ٌعلى وأبً ألحمد ونسبه. ٖٙٔ: ٓٔ الزوابد مجمع
 الحدٌث وسبلمة سلمة، أبً توثٌك إلى بحثه من شاكر الشٌخ وانتهى" حبان ابن وثمه ولد الجهنً، سلمة أبً ؼٌر
 من 51ٔ برلم المول فٌه وأشبع األلبانً ناصر الشٌخ الحدٌث صحح كما. أبٌه عن الرحمن عبد إرسال من

 .(5ٓ٘/ ٔ) المستدرن وفً( 2ٕٖٕ) الموارد فً وهو. له الصحٌحة األحادٌث
 .٘ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
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واتركوا الذٌن  ، أي:"[1ٓٔ}َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحُدوَن فًِ أَْسَمابِِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
ى بها من ال ٌستحمها، كتسمٌة  ٌُؽٌِّرون فً أسمابه بالزٌادة أو النمصان أو التحرٌؾ، كؤن ٌُسمَّ
 .(ٔ)"المشركٌن بها آلهتهم، أو أن ٌجعل لها معنى لم ٌُرْده هللا وال رسوله

وكان إلحادهم فً أسماء هللا، أنهم عَدلوا بها عّما هً علٌه، فسموا بها  لال الطبري:" 
اشتمالاا منهم لها من اسم هللا « البلت»آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فٌها ونمصوا منها، فسموا بعضها 

ى»، وسموا بعضها «هللا»الذي هو   .(ٕ)«"العزٌز»اشتمالاا لها من اسم هللا الذي هو « العُزَّ
 ، ثبلثة وجوه:[1ٓٔ}َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحُدوَن فًِ أَْسَمابِِه{ ]األعراؾ : تعالى: وفً لوله 

 .(ٖ)ٌكذبون ، لاله ابن عباس :أحدها : معناه
 .(ٗ)والثانً : ٌشركون ، لاله لتادة

 .(٘)األخفشعن  حكاه الماورديوالثالث : ٌحّورون ، 
 .(2)، وابن لتٌبة(ٙ)أبو عبٌدةوالرابع: معناه: ٌجورون عن الحك وٌعدلون. لاله 

 .(1)لاله األعمش ٌدخلون فٌها ما لٌس منها.والخامس: 
وأصل "اإللحاد" فً كبلم العرب: العدول عن المصد، والجوُر عنه، واإلعراض. ثم 
ٌستعمل فً كل معَوّج ؼٌر مستمٌم، ولذلن لٌل للْحد المبر: "لحد"، ألنه فً ناحٌة منه، ولٌس فً 

 .(5)وسطه
 لوالن : ،إلحادهم فٌهاوفً 

ا من هللا ، وبعضها  أحدهما : اشتمالهم آلهتهم من أسماء هللا ، كما سموا بعضها بالبلت اشتمالا
ا من العزٌز ، لاله ابن عباس  .(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)بالعزى اشتمالا

 .(ٕٔ)"فً أسماء هللا« البلت»إلحاد الملحدٌن: أن دعوا  لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)"«هللا»من « البلت»، واشتموا «العزٌز»من « العزى»اشتموا  لال مجاهد:" 

 .(ٗٔ)والثانً : تسمٌتهم األوثان آلهة وهللا عز وجل أبا المسٌح وعزٌر
 .(٘ٔ)"لََحد ٌَْلَحُد" :بفتح الٌاء والحاء من ،«ٌَْلَحُدونَ » ولرئ: 
ٌنالون جزاء ما  ، أي:"[1ٓٔ}َسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙٔ)"عملوا فً اآلخرة
 وفً حكم اآلٌة لوالن: 

 .(2ٔ). وهذا لول الجمهورتهدٌد لهم وهذا ال ٌنسخأحدهما انها محكمة. ومعناها 
 .(ٔ)وهذا لول ابن زٌد .نسخها األمر بالمتالوالثانً: أنهما منسوخة، 

                                                             
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٕ/ٖٔ(:ص٘٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٕ/ٖٔ(:صٙ٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 . ولم ألؾ علٌه فً معانً المرآن.1ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٖٕ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
 .2٘ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (2)
 .ٖٕٙٔ/٘(:ص1٘12انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٕ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٕ/ٖٔ(:صٖ٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٖٔ(:صٗ٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .1ٕٕ/ٖٔ(:صٖ٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٖٕ/ٖٔ(:صٗ٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٕٗ/ٖٔ، وتفسٌرر الطبري:51ٕانظر: السبعة فً المراءات:  (٘ٔ)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 وعزا. هنا ذكره ما نفس الراسخ عمدة مختصر فً المإلؾ ، ذكرٔٗٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي:(2ٔ)
 .الجمهور إلى 5ٕٗ - 5ٖٕ/ ٕتفسٌره فً اإلحكام لول
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 .(ٕ)"هإالء أهل الكفر، ولد نُِسخ، نََسخه المتال لال ابن زٌد:" 
وذروا }وال معنى لما لال ابن زٌد فً ذلن من أنه منسوخ، ألن لوله:  لال الطبري:" 

، لٌس بؤمر من هللا لنبٌّه ملسو هيلع هللا ىلص بترن المشركٌن أن ٌمولوا ذلن، حتى ٌؤذن {الذٌن ٌلحدون فً أسمابه
هدٌٌد من هللا للملحدٌن فً أسمابه، ووعٌٌد منه لهم، كما لال فً موضع له فً لِتالهم، وإنما هو ت

ٌَؤْكُلُوا َوٌَتََمتَّعُوا َوٌُْلِهِهُم األَمُل فََسْوَؾ ٌَْعلَُمونَ }آخر:  [ اآلٌة، وكموله: ٖ]سورة الحجر:  {َذْرهُْم 
ٌْنَاهُْم َوِلٌَتََمتَّعُوا فََسْوَؾ ٌَْعلَُمونَ } [ وهو كبلم خرج مخرج ٙٙسورة العنكبوت: ] {ِلٌَْكفُُروا بَِما آتَ

ل الذٌن ٌلحدون، ٌا دمحم، فً أسماء هللا إلى أجل هم  األمر بمعنى الوعٌد والتهدٌد، ومعناه: أْن َمّهِ
بالؽوه، فسوؾ ٌجزون، إذا جاءهم أجل هللا الذي أجلهم إلٌه، جزاَء أعمالهم التً كانوا ٌعملونها 

 .(ٖ)"فً أسمابه، وتكذٌب رسولهلبل ذلن من الكفر باهلل، واإللحاد 
 الفوابد:
أسماء هللا تعالى كل ما سمى به نفسه فً كتابة، أو سماه به من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٔ

  أعلم الخلك به رسوله دمحم، ملسو هيلع هللا ىلص.
ومولؾ أهل السنة من هذه األسماء أنهم ٌإمنون بها على أنها أسماء هلل تسمى 

  وأنها أسماء حسنى لٌس فٌها نمص بوجه من الوجوهبها هللا عزوجل، 
ِ }: وتعالى تبارن لموله ،وصفاته هللا بؤسماء التوسلومنها:  -ٕ  فَاْدعُوهُ  اْلُحْسنَى اأْلَْسَماءُ  َوَّلِلَّ

أمر منه سبحانه بؤن نتوسل إلٌه بؤسمابه الحسنى فً جملة التوسبلت {، فهو بَِها
لئلجابة وال شن فً أن ما ٌصح فً األسماء المشروعة كما ٌكون دعاإنا إلٌه ألرب 

ا ... وال ٌعمل أن تكون  ٌصح كذلن فً الصفات ألن األسماء مشتمة من الصفات ؼالبا
أسماء وصفات لؽٌر ذلت. إذا .. فٌكون المتكلم المابل: )وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها 

 ... ( هو ذات هللا تبارن وتعالى وتمدس.

ٌة من حٌث الحض على التوسل بؤسماء هللا الحسنى وعلى هذا تكون هذه اآل
ا الحض على التوسل بالصفات العلى والذات العلٌة ألن هذا النوع من  شاملة أٌضا
التوسل من أعلى أنواع التوسل المشروع وألرب أسباب اإلجابة لدعاء الداعً فجلت 
لٌن وعزت ذاته عن ذوات المخلولٌن وتعالت أسماإه وتنزهت عن أسماء المخلو

ٌء َوهَُو السَِّمٌُع  :وتمدست صفاته وتسامت عن صفات المخلولٌن ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش }َل
 . [ٔٔاْلبَِصٌُر{ ]الشورى : 

 أسؤلن إنً اللهم: " تشهده فً ٌمول رجبل وسلم علٌه هللا صلى النبً سمع ولمد
 ذنوبً لً تؽفر أن أحد كفوا له ٌكن ولم ٌولد ولم ٌلد لم الذي الصمد األحد الواحد هللا ٌا
 له ؼفر لد له ؼفر لد: " وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فمال"  الرحٌم الؽفور أنت إنن
 .(ٗ)" له ؼفر لد
 .ذم الملحدٌن فً أسمابه وآٌاتهومنها:  -ٖ
هو العدول بها وبحمابمها المشار إلٌه فً اآلٌة،  -تعالى-بٌان أن اإللحاد فً أسمابه -ٗ

ل ح د، تمول  -لها، وهو مؤخوذ من المٌل كما تدل علٌه مادة ومعانٌها عن الحك الثابت 
 أنواع: -تعالى  -العرب: التحد فبلن إلى فبلن، إذا عدل إلٌه، فاإللحاد فً أسمابه 

                                                                                                                                                                               
 ابن عن ٖٖ٘: ص اإلٌضاح فً طالب أبً بن مكً ذكره، و1ٕٗ/ٖٔ(:ص2٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .زٌد
 .1ٕٗ/ٖٔ(:ص2٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 صحٌح وإسناده( 5ٖٗٔ) داود أبً سنن وانظر األسلمً أذرع بن ِمْحَجن عن وؼٌره( ٕ٘/  ٖ) النسابً رواه(ٗ)
ًّ  ٌا"  وسلم علٌه هللا صلى أدعٌته من وكان( . 5ٕ ص" ) وأحكامه أنواعه التوسل"  فً كما  برحمتن لٌّوم ٌا ح

 .(ٖٓ ص" ) التوسل"  فً شٌخنا إسناده وحّسن( 5ٓ٘/  ٔ) الحاكم رواه"  أستؽٌث
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أحدها: أن تسمى األصنام بها كتسمٌتهم البلت من اإللهٌة، والعزى من العزٌز، 
بؤسمابه إلى أوثانهم وآلهتهم  وتسمٌتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حمٌمة، فإنهم عدلوا

 الباطلة.
الثانً: تسمٌته بما ال ٌلٌك بجبلله، كتسمٌة النصارى له أبا، وتسمٌة الفبلسفة له موجبا 

 بذاته أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلن.
والثالث : وصفه بما ٌتعالى عنه وٌتمدس من النمابص، كمول أخبث الٌهود إنه فمٌر، 

أن خلك خلمه، ولولهم ٌد هللا مؽلولة، وأمثال ذلن مما هو إلحاد ولولهم إنه استراح بعد 
 فً أسمابه وصفاته.

ورابعها: تعطٌل األسماء عن معانٌها، وجحد حمابمها، كمول الجهمٌة ومن تبعهم: إن 
ألفاظ مجردة، ال تتضمن صفات وال معانً، فٌطلمون علٌه اسم السمٌع  -تعالى  -أسماءه 

والمتكلم والمرٌد، وٌمولون: ال حٌاة له، وال سمع، وال بصر، والبصٌر والحً والرحٌم، 
وال كبلم، وال إرادة تموم به، وهذا من أعظم اإللحاد فٌها عمبل ولؽة وشرعا وفطرة، 

 وهو ممابل إللحاد المشركٌن.
بصفات خلمه، فهو إلحاد فً ممابلة إلحاد المعطلة،  -تعالى  -وخامسها : تشبٌه صفاته 

إلحادهم علوا كبٌرا، وبرأ هللا أتباع رسوله وورثة نبٌه المابمٌن بسنته عن تعالى هللا عن 
ذلن كله، فلم ٌصفوه إال بما وصؾ به نفسه، ووصفه به نبٌه، فؤثبتوا له األسماء 
والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلولات، فكان إثباتهم برٌبا من التمثٌل، وتنزٌههم خلٌا 

 .(ٔ)ء إلى سواء السبٌلعن التعطٌل، وهللا ٌهدي من ٌشا
 

 المرآن

ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن ) ْن َخلَْمنَا أُم   [1ٔٔ({ ]األعراف : 1ٔٔ}َوِمم 
 التفسٌر:

ومن الذٌن َخلَْمنا جماعة فاضلة ٌهتدون بالحك وٌَْدعون إلٌه، وبه ٌمضون وٌنصفون الناس، وهم 
 ان والعمل الصالح.أبمة الهدى ممن أنعم هللا علٌهم باإلٌم

ْن َخلَْمَنا{ ]األعراؾ :  لوله تعالى:   .(ٕ)"ومن بعض األمم التً خلمنا ، أي:"[1ٔٔ}َوِممَّ
 .(ٖ)"أي : ومن األمم لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"ومن الخلك الذٌن خلمنا  لال الطبري:ٌمول:" 
ةٌ ٌَْهُدوَن{ ]األعراؾ :  لوله تعالى:  بشرع هللا لوالا وعمبلا أمة مستمسكة ، أي:"[1ٔٔ}أُمَّ

 .(٘)"ٌدعون الناس إلى الحك
 .(ٙ)"ٌعنً جماعة ٌهتدون بالحك لال الطبري:" 
} ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ { ٌمولونه وٌدعون ، لابمة بالحك ، لوال وعمبل لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(2)"إلٌه

 .(1)"وبه ٌعملون وٌمضون ، أي:"[1ٔٔ}َوبِِه ٌَْعِدلُوَن{ ]األعراؾ :  لوله تعالى: 
 .(5)"ٌمول: وبالحك ٌمُضون وٌُنصفون الناس لال الطبري:" 

                                                             
 ، لخصه من كتاب البدابع.1ٕٔ/ٔانظر: لوامع األنوار البهٌة: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٙٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
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ولد جاء فً اآلثار : أن المراد بهذه األمة ، ٌعملون وٌمضون لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٔ)"المذكورة فً اآلٌة ، هً هذه األمة الدمحمٌة

ولٌل: هم الذٌن آمنوا بنبٌنا دمحم علٌه السبلم من أهل الكتاب. ولٌل: هم  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"لوم من بنً إسرابٌل تمسكوا بشرع موسى لبل نسخه، ولم ٌبدلوا ولم ٌمتلوا األنبٌاء

عن معاوٌة بن أبً سفٌان لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال تزال طابفة من أمتً ظاهرٌن 
: حتى  -وفً رواٌة  -ال ٌضرهم من خذلهم ، وال من خالفهم ، حتى تموم الساعة  على الحك ،

 .(ٖ): وهم بالشام" -وفً رواٌة  -ٌؤتً أمر هللا وهم على ذلن 
لال ابن جرٌج: ذكر لنا أن  {،أمة ٌهتدون بالحك وبه ٌعدلون"}ابن جرٌج، لوله: وعن 

 .(ٗ)"بالحك ٌؤُخذون وٌعطون وٌَْمُضوننبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: هذه أمتً! لال: 
، بلؽنا أن نبً هللا صلى {وممن خلمنا أمة ٌهدون بالحك وبه ٌعدلون"}عن لتادة، لوله: و

هللا علٌه وسلم كان ٌمول إذا لرأها: هذه لكم، ولد أعطً الموم بٌن أٌدٌكم مثلَها: )َوِمْن لَْوِم ُموَسى 
ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَعْ   .(٘)" [5ِ٘ٔدلُوَن( ، ]سورة األعراؾ: أُمَّ

لال: لال  {،وممن خلمنا أمة ٌهدون بالحك وبه ٌعدلون"}عن الربٌع بن أنس فً لوله: 
 .(ٙ)"النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إن من أمتً لوما على الحك حتى ٌنزل عٌسى ابن مرٌم متى أنزل

 الفوابد:
الٌهود والنصارى ال بد أن ٌوجد فٌها من آمن أن كل طابفة من من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

عن أبً موسى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أٌما رجل ، ولد روي -ملسو هيلع هللا ىلص- بكتابه وعمل بسنته
 .(2)من أهل الكتاب آمن بنبٌه وآمن بً فله أجران"

وإنما عرفنا هذا الحك فً جمٌع المسابل ٌجب أن ٌكون مع فرلة واحدة ومنها: أن  -ٕ
ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوِبِه  ْن َخلَْمنَا أُمَّ بالسمع، وعنه أخبر التنزٌل فً لوله عز وجل: }َوِممَّ

ٌَْعِدلُوَن{
(1). 

وأخبر النبً علٌه السبلم: تفترق أمتى على ثبلث وسبعٌن فرلة كلهن فى النار 
 .(5)إال واحدة ما أنا علٌه الٌوم وأصحابى"

السبلم: " ال تزال طابفة من أمتى ظاهرٌن على الحك ال ٌضرهم من ولال علٌه 
 .(ٓٔ)خذلهم حتى ٌؤتى أمر هللا وهم كذلن"

 
 المرآن

                                                             
 .ٙٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٖٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .(2ٖٓٔوصحٌح مسلم برلم )( ٖٔٗٙصحٌحح البخاري برلم )(ٖ)
 .1ٕٙ-1ٕ٘/ٖٔ(:ص5٘ٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕٙ/ٖٔ(:صٓٙٗٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٙٔ/٘(:ص1٘15أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 المفرد األدب وفً ،(1ٖ52ٓ٘ ،ٕٗٗ٘ ،2ٕٗ٘ ،ٕٔ٘٘ ،ٖٔٔٓ ،ٖٙٗٗ) الصحٌح فً البخاري أخرجه(2)
 وأحمد ،(2ٙ1) المسند فً والحمٌدي ،(ٕٓ٘) المسند فً الطٌالسً داود وأبو ،(ٙٙٙٔو ٗ٘ٔ) ومسلم ،(ٖٕٓ)
 والترمذي ،(ٖٕ٘ٓ) داود وأبو ،(5٘ٙٔ) ماجه وابن ،(ٕٕٗٗ) والدارمً ،(ٗٔٗو 5ٖ٘ ٗ) المسند فً
 الصؽٌر فً والطبرانً ،(ٖ٘ٓٗو 2ٕٕ) حبان وابن ،(2ٕ٘ٙ) ٌعلى وأبً ،(ٖٖٗٗ) والنسابً ،(ٙٔٔٔ)
 .(2ٔ٘ٔو ٖٙٔ٘ٔ) الكبرى السنن فً والبٌهمً ،(115ٔ) األوسط وفً( ٖٔٔ)
 .ٔٔ/ٔانظر: الملل والنحل: (1)
( ، لال 2ٕٗ، رلم 5ٕ/ٕ( ، وأخرجه أٌضا: فى الصؽٌر )11ٙٗ، رلم 2ٖٔ/٘أخرجه الطبرانى فى األوسط )(5)

فى  ( : فٌه عبد هللا بن سفٌان. لال العمٌلى: ال ٌتابع على حدٌثه هذا ولد ذكره ابن حبان15ٔ/ٔلال الهٌثمى )
 .(2ٖٖٕ، رلم 22ٕ/2الثمات. والضٌاء )

( ولال: حسن صحٌح. وابن ماجه 5ٕٕٕ، رلم ٗٓ٘/ٗ( ، والترمذى )5ٕٓٔ، رلم ٖٕ٘ٔ/ٖأخرجه مسلم )(ٓٔ)
 .(ٓٔ، رلم ٘/ٔ)
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ٌُْث اَل ٌَْعلَُموَن )  [1ٕٔ({ ]األعراف : 1ٕٔ}َوال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َح
 التفسٌر:

ٌتذكروا بها، سنفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش فً  والذٌن كذَّبوا بآٌاتنا، فجحدوها، ولم
ة من  ا لهم حتى ٌؽتروا بما هم فٌه وٌعتمدوا أنهم على شًء، ثم نعالبهم على ِؼرَّ الدنٌا، استدراجا

 حٌث ال ٌعلمون. وهذه عموبة من هللا على التكذٌب بحجج هللا وآٌاته.
والذٌن كذَّبوا بآٌاتنا،  [، أي:"1ٕٔ]األعراؾ : }َوالَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا{ لوله تعالى: 

 .(ٔ)"فجحدوها، ولم ٌتذكروا بها
ٌمول تعالى ذكره: والذٌن كذبوا بؤدلتنا وأعبلِمنا، فجحدوها ولم ٌتذكروا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)بها"

أي: والذٌن كذبوا بآٌات هللا الدالة على صحة ما جاء به دمحم صلى هللا  لال السعدي:" 
 .(ٖ)علٌه وسلم، من الهدى فردوها ولم ٌمبلوها"

ٌُْث اَل ٌَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  سنؤخذهم للٌبلا  [، أي:"1ٕٔ}َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َح
 .(ٗ)"وندنٌهم من الهبلن نم حٌث ال ٌشعرون

ته ونزٌن له سوء عمله،  حتى ٌحسب أنه فٌما هو علٌه  الطبري:ٌمول:"لال   سنمهله بِؽرَّ
من تكذٌبه بآٌات هللا إلى نفسه محسن، وحتى ٌبلػ الؽاٌةَ التً كُِتبَْت له من الَمَهل، ثم ٌؤخذه 

 .(٘)بؤعماله السٌبة، فٌجازٌه بها من العموبة ما لد أعدَّ له. وذلن استدراج هللا إٌاه"
معناه : أنه ٌفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش فً الدنٌا ، حتى  ابن كثٌر:"لال  

ُروا بِِه فَتَْحنَا  ا نَُسوا َما ذُّكِ ٌؽتروا بما هم فٌه وٌعتمدوا أنهم على شًء ، كما لال تعالى : } فَلَمَّ
ٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَ ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش اهُْم بَْؽتَةا فَإِذَا هُْم ُمْبِلسُوَن * فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم َعلَ
ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن { ]األنعام :   .(ٙ)["٘ٗ،  ٗٗالَِّذٌَن َظلَُموا َواْلَحْمُد َّلِلَّ

ٌعنً: نمدهم بالنعم وننسٌهم الشكر علٌها، فإذا سكنوا وحجبوا عن المنعم  لال التستري:" 
 .(2)أخذوا"

 .(1)"الكلبً: "نزٌن لهم أعمالهم فنهلكهملال 
 .(5)"ولال الضحان: "كلما جددوا لنا معصٌة جددنا لهم نعمة

 .(ٓٔ)ولال عطاء: "سنمكر بهم من حٌث ال ٌعلمون"
 .(ٔٔ)لال سفٌان الثوري: "نسبػ علٌهم النعمة وننسٌهم الشكر"

 .(ٕٔ)"ولال الخلٌل بن أحمد: سنطوي وإن أعمارهم فً اؼترار منهم
 .(ٖٔ)بؤن ٌدر لهم األرزاق" لال السعدي:" 

ُث لَْم ٌَْحتَِسبُوا{ ]الحشر  لال البؽوي:" ٌْ ُ ِمْن َح لٌل: نؤتٌهم من مؤمنهم، كما لال: }فَؤَتَاهُُم َّللاَّ
 :ٕ"](ٔٗ). 

                                                             
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .12ٕ-1ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٓتفسٌر التستري: (2)
 .ٕٔٓ/ٖ، وزاد المسٌر:ٕٖٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٕٔٓ/ٖ، وزاد المسٌر:ٕٖٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٖٓ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ٖ، وزاد المسٌر:ٕٖٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
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ا  لال الشوكانً:"  أي: سنستدنٌهم إلى إهبلكهم بتوافر النعم وتزاٌدها علٌهم لٌزدادوا بطرا
ٌُْث الَ ٌَْعلَُموَن{ أي: من المكان الذي ال  ْن َح وؼفلة حتى ٌهلكهم هللا وهم فً أشّد الؽفلة... }ّمِ
ٌعلمون أنّا سنستدرجهم، بل هم ٌظنون أن تلن النعم مسابمة لهم فً الخٌرات، وأنهم ٌنالون بعد 

اٍل َوبَنٌَِن )ذ ُهم بِِه ِمن مَّ ( نَُساِرعُ لَُهْم فًِ ٘٘لن أحسن منه، كما لال جل وعبل: }أٌََْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُّ
ٌَْراِت بَل الَ ٌَْشعُُروَن )  .(ٔ)["ٙ٘، ٘٘({ ]المإمنون: اآلٌتان ٙ٘اْلَخ

م وٌضاعؾ ومعنى}سنستدرجهم{: سنستدنٌهم للٌبل للٌبل إلى ما ٌهلكه لال الزمخشري:" 
عمابهم من حٌث ال ٌعلمون ما ٌراد بهم. وذلن أن ٌواتر هللا نعمه علٌهم مع انهماكهم فً الؽى، 
فكلما جدد علٌهم نعمة ازدادوا بطرا وجددوا معصٌة، فٌتدرجون فً المعاصً بسبب ترادؾ 

استدراج  النعم، ظانٌن أن مواترة النعم أثرة من هللا وتمرٌب، وإنما هً خذالن منه وتبعٌد، فهو
 .(ٕ)هللا تعالى، نعوذ باهلل منه"
لال األزهري: االستدراج: هو األخذ للٌبل للٌبل، ومنه درج الكتاب،  لال السمعانً:"

نعمة، ولٌل: هو أن  -تعالى  -ولٌل: االستدراج من هللا هو أن العبد كلما ازداد معصٌة زاده هللا 
 .(ٖ)هذا هو االستدراج من حٌث ال ٌعلمون"ٌكثر علٌه النعم وٌنسٌه الشكر، ثم ٌؤخذه بؽتة؛ ف

ال ٌعلمون باالستدراج، أو ال ٌعلمون بالهلكة،  لال الماوردي: }من حٌث{" 
 .(ٗ)أن تنطوي على حالة منزلة بعد منزلة"« االستدراج»و

وأصل "االستدراج": اؼتراُر المستدَرج بلطؾ من استدرجه،  حٌث ٌرى المستدَرج أن  
طه مكروهااالمستدِرج إلٌه  محسٌن، حتى ٌوّرِ

(٘). 
استفعال من الدرجة بمعنى االستصعاد، أو االستنزال درجة بعد درجة، «: االستدراج»و
 :(ٙ)لال األعشى

 لبْن كُنَت فً ُجّبٍ ثمانٌَن لَامةا              وُرلٌَِّت أَْسَباَب السََّماِء بسُلَِّم  

هُ         وتَْعلَم أنً عنُكم ؼٌر ُمْفَحم           لٌْستَْدِرَجْنَن الموُل حتى تَهرَّ
 وتَْشرق باألمِر الذي لد أَذَْعتَه               كما َشِرَلْت صدُر المناِة من الدَّمِ 

 أي: لٌنزلنن درجة درجة حتى ترى ما تكرهه« لٌستدرجنن المول»لموله: 
ًء. ودرج ومنه: درج الصبى، إذا لارب بٌن خطاه. وأدرج الكتاب: طواه شٌبا بعد ش

 .(2) الموم: مات بعضهم فً أثر بعض
 :(1) ، لوالن«االستدراج»وفً اشتماق

 أحدهما : أنه مشتك من الدرج النطوابه على شًء بعد شًء .
 والثانً : أنه مشتك من الدرجة النحطاطه من منزلة بعد منزلة.

لال أهل المعانً: االستدراج أن ندرج إلى الشًء فً خفٌة للٌبل للٌبل وال  لال الثعلبً:" 
ٌباؼت وال ٌجاهر. ٌمال: استدرج فبلنا حتى تعرؾ ما صنع أي ال ٌجاهر وال ٌهجم علٌه، لال: 
ولكن استخرج ما عنده للٌبل للٌبل وأصله من ]الدرج[ وذلن أن الرالً والنازل ٌرلى وٌنزل 

]هذا عنه[ . ومنه: الكتاب إذا طوى شٌبا بعد شًء، ودرج الموم إذا مات  مرلاة مرلاة فاستعٌر
 .(5)بعضهم فً دار بعض، ودرج الصبً إذا لارب من خطاه فً المشً"

                                                             
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٗفتح المدٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .12ٕ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٔدٌوان األعشى ص(ٙ)
 .ٖٖٙ/ٗ، وفتح المدٌر للشوكانً:1ٕٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (2)
 .1ٖٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5)
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لٌل لذي النون: ما ألصى ما ٌخدع به العبد؟ لال: باأللطاؾ والكرامات،  لال المرطبً:" 
لذلن لال سبحانه وتعالى:}سنستدرجهم من حٌث ال ٌعلمون{، نسبػ علٌهم النعم وننسٌهم الشكر، 

 :(ٔ)وأنشدوا
 أَحسنَت ظنَّن باألٌََّام إِْذ َحسُنت             ولم تَخْؾ سُوَء ما ٌؤتى به المََدرُ 

 (ٕ)تَْن اللٌَّالى فاؼتررَت بها            وعند صْفو اللٌالى ٌحُدث الَكَدُر"وسالَمَ 
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: عظم خطر التكذٌب بالمرآن الكرٌم حتى أن المكذب لٌستدرج  -ٔ

 حتى ٌهلن وهو ال ٌعلم.
مكرا  ومن الفوابد: أن مكر هللا كله محمود، وعدل، وحكمة، هو تعالى ٌمكر بالكافرٌن -ٕ

حمٌمٌا، وٌدبر تدبٌرا خفٌا، ٌوصل به العماب من حٌث ٌُظن اإلنعام، وشاهد هذا لوله 
ٌُْث الَ ٌَْعَلُموَن{ ]) ْن َح ( سورة األعراؾ[ 1ٕٔتعالى }َوالَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاِتنَا َسنَْستَْدِرُجُهم ّمِ
ٌر  االستدراج هذا هو المكر، ولال تعالى: َوالَ ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌنَ  ٌْ َكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ
ِهٌٌن{ ]) ا َولَْهُم َعذَاٌب مُّ َنفُِسِهْم إِنََّما نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثْما ( سورة آل عمران[ إمبلء 21ٔأّلِ

ٌِْهْم أَْبَواَب كُ  ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ا نَسُوا َما ذُّكِ ٍء{ هللا للكافرٌن هو من مكره بهم، }فَلَمَّ ًْ ّلِ َش
 مما ٌشتهونه، وٌفرحون به }َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُم بَْؽتَةا{ ألٌس هذا مكرا؟

ٌفتح هللا علٌهم أبواب المسرات، والنعم، والخٌرات، وٌصب علٌهم ما ٌشتهون 
هُْم ُمْبِلسُوَن * فَمُِطَع َدابُِر حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحل بهم النممة }أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةا فَإِذَا 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]) ( سورة األنعام[ إي وهللا مكر، ٘ٗ - ٗٗاْلمَْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا َواْلَحْمُد َّلِلَّ
واآلن ما تتمتع به أمم الكفر من الحضارة المابمة، والرلً والتمدم المادي، والسلطان 

ـ وهللا ـ من مكر هللا بهذه األمم الطاؼٌة، فهم ٌعٌشون والموة على سابر أمم األرض، هذا 

فً مكر من هللا، فهذه الفتوح المادٌة أدت بهم إلى االؼترار، والزهو، والؽطرسة، 
 والكبرٌاء، والتسلط، والظلم .. هل انتفعوا بهذه الحضارة؟

 .(ٖ)لته"ال وهللا،، بل ازدادوا بها إثما، "إن هللا لٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم ٌف
فالواجب على المسلمٌن أال ٌؽتروا بما ٌعٌشه الكفار من مظاهر عز، وتمدم، 
ورلً، وعلوم، ومعارؾ، وعلى المسلمٌن أن ٌسعوا فٌما ٌنفعهم، لكن من ؼٌر أن 
ٌعجبوا بالكفار، أو ٌعظموهم، أو ٌسٌروا فً ركابهم، أو ٌملدوهم فً التوافه، وفٌما 

 ٌضر، وال ٌنفع.
من مكر هللا، ومن مكر هللا بالمنافمٌن أن شرع لبول عبلنٌتهم،  الممصود أن هذا

فمن أظهر اإلٌمان، وأبطن الكفر، فمد أمر هللا أن نمبل عبلنٌته، ونترن سرٌرته، فٌظن 
المنافك أن نفاله لد راج على هللا، وأنه بهذا لد خدع هللا }ٌَُخاِدعُوَن هللاَ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَما 

 .(ٗ)[5الَّ أَنفَُسُهم َوَما ٌَْشعُُروَن{ ]البمرة: ٌَْخَدعُوَن إِ 
ومن فوابد اآلٌة أن البؤساء والضراء، وما ٌمابلهما من السراء والنعماء مما ٌتربى  -ٖ

وٌتهذب به الموفمون من الناس، وإال كانت النعم أشد وباال علٌهم من النمم وهذا ثابت 
وأجدر الناس باالستفادة من  باالختبار، فبل خبلؾ فً أن الشدابد مصلحة للفساد،

 الحوادث المإمن .
لال الحسن البصري: "من وسع هللا علٌه فلم ٌر أنه ٌمكر به، فبل رأي له. ومن 
لتر علٌه فلم ٌر أنه ٌنظر له، فبل رأي له، ثم لرأ: }فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علٌهم 

                                                             
، وبصابر 5ٕٖ/2، وتفسٌر المرطبً: ٖٔٙ/ٔلم اتعرؾ على المابل، والبٌتان فً لطابؾ اإلشارات للمشٌري: (ٔ)

 ، وؼٌرها.٘ٗ٘/ٖوبصابر ذوي التمٌٌز للفٌروزآبادي:
 .5ٕٖ/2طبً:تفسٌر المر (ٕ)
 .-رضً هللا عنه  -( من حدٌث أبً موسى األشعري 1ٖٕ٘(، ومسلم )1ٙٙٗرواه البخاري )(ٖ)
 .5ٖ-5ٕانظر: توضٌح مماصد العمٌدة الواسطٌة: (ٗ)
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م مبلسون{ لال الحسن: أبواب كل شًء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بؽتة فإذا ه
 .(ٔ)مكر بالموم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا"

ٍء{ ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش عن مجاهد فً لول هللا تعالى ذكره:" } فَتَْحنَا َعلَ
، لال: (ٕ)

رخاء الدنٌا وٌُْسرها، على المرون األولى"
(ٖ). 

ما ٌحب فاعلم أن ما هو إذا رأٌت هللا ٌعطً العبد على معاصٌه »وفً الحدٌث: 
رواه أحمد، وابن جرٌر، وابن أبً حاتم، وهذا هو تفسٌر المكر فً لول «. استدران

بعض السلؾ: ٌستدرجهم هللا بالنعم إذا عصوه، وٌملً لهم ثم ٌؤخذهم أخذ عزٌٍز ممتدر. 
 وهذا معنى المكر والخدٌعة ونحو ذلن. ذكره ابن جرٌٍر بمعناه.

 
 المرآن
ٌِْدي َمتٌٌِن )}َوأُْمِلً   [1ٖٔ({ ]األعراف : 1ٖٔلَُهْم إِن  َك
 التفسٌر:

ا وطؽٌاناا، وبذلن  وأمهل هإالء الذٌن كذبوا بآٌاتنا حتى ٌظنوا أنهم ال ٌعالبون، فٌزدادوا كفرا
 ٌتضاعؾ لهم العذاب. إن كٌدي متٌن، أي: لوي شدٌد ال ٌُْدفع بموة وال بحٌلة.

وأمهل هإالء الذٌن كذبوا بآٌاتنا حتى  [، أي:"1ٖٔ]األعراؾ : }َوأُْمِلً لَُهْم{ لوله تعالى: 
ا وطؽٌاناا، وبذلن ٌتضاعؾ لهم العذاب  .(ٗ)"ٌظنوا أنهم ال ٌعالبون، فٌزدادوا كفرا

 .(٘)أي: أمهل لهم وأإخر لهم" لال السمعانً:" 
 .(ٙ)أي : وسؤملً لهم ، أطول لهم ما هم فٌه " لال ابن كثٌر:" 
 .(2)أي: أطٌل لهم المدة وأمهلهم وأإخر عموبتهم" لال المرطبً:" 

 .(1)أي: أمهلهم وأطٌل لهم مدة عمرهم لٌتمادوا فً المعاصً" لال البؽوي:"

أي: أُْمِهلُُهم حتى ٌظنوا أنهم ال ٌإخذون وال ٌعالبون، فٌزدادون كفرا  لال السعدي:" 
، فٌضرون أنفسهم من حٌث وطؽٌانا، وشرا إلى شرهم، وبذلن تزٌد عموبتهم، وٌتضاعؾ عذابهم

 .(5)ال ٌشعرون"
ٌمول تعالى ذكره: وأُإخر هإالء الذٌن كذّبوا بآٌاتنا، لٌبلؽوا بمعصٌتهم  لال الطبري:" 

من «: اإلمبلء»ربهم، الممداَر الذي لد كتبه لهم من العماب والعذاب ثم ٌمبضهم إلٌه..وأصل 
، وِمبلَوة وُمبلَوة، وَمبلوة ًٌّ من الدهر، وهً  -بالكسر والضم والفتح -لولهم: مضى علٌه مل

 .(ٓٔ)"الحٌن، ومنه لٌل: انتظرتُن ملًٌّا
ٌعنً: أمهلهم وأطٌل من المبلواة وهو الدهر، ومنه ملٌت أي ؼشت  لال الثعلبً:" 
 .(ٔٔ)دهرا"
عبّر فً الفعل األول بصٌؽة الجمع للتعظٌم لال: }َسنَْستَْدِرُجُهم{ وعّبر  لال الشوكانً:" 

فً الثانً بهمزة المتكلم }َوأُْمِلً لَُهْم{ ومعنى لوله جل وعبل: }َوأُْمِلً لَُهْم{ أي: سؤملً لهم، 
ة: الزمن. وأصل مادة )أملى(: وأملى ٌملً أصلها من )الَمبلََوة( بالواو، فبلم المادة: واو. والَمبلَوَ 

رهم وأمهلهم َمبلََوة، أي: زمناا ؼٌر للٌل كما هو معروؾ، فالعرب  ومعنى }َوأُْمِلً لَُهْم{: أَُإّخِ
                                                             

 .ٕٙ٘/ٖرواه ابن أبً حاتم، كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(ٔ)
 .[ٗٗ]األنعام : (ٕ)
 .1ٖ٘/ٔٔ(:ص1ٕٕٖٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٙٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٖ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (5)
 .11ٕ-12ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
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ره َمبلََوة من الزمن، فؤصل الٌاء مبدلة من واو، «: أملى له»و « أملٌت له»تمول:  إذا أخَّ
ًٌّا{ ]مرٌم: آٌة والَمبلََوة: هً الزمن، ومنه لوله تعالى عن أبً إبراهٌم: }َواْهُجْرنِ  [ أصل ًٙٗ َمِل

إحدى الٌاءٌن واو. أي: زمناا ؼٌر لصٌر. وهو معنى معروؾ فً كبلم العرب، ومنه لول 
المهلهل ٌرثً أخاه كلٌباا
(ٔ): 

ٌَّا ٌِْه الُمْرِمبلُت َمِل  فَتََصدََّعْت ُصمُّ الَجبَاِل ِلَفْمِدِه               َوبََكْت َعلَ
 ؼٌر للٌلة.أي: َمبلََوة من الزمن 

 :(ٕ)ومن هنا كانت العرب تمول للٌل والنهار: الَملََواِن، ومنه لول تمٌم بن ممبل
ِ بالسَّبَُعان                 أملَّ علٌها بالبَِلى الَملََوان ًّ  أاَلَ ٌا دٌَاَر الح

 :(ٖ)معناه: زمن اللٌل والنهار، ومنه لوله« َملَُو اللٌل والنهار»وتمول العرب: 
ٌٌْل دابٌِم َملَواهُما                 على ُكّلِ حاِل الَمرِء ٌَختَِلفَانِ نَهاٌر و  لَ

أي: عاش فً حٌاته َمبلََوة من « تملى فبلن العٌش»و « تملٌت العٌش»وتمول العرب: 
أو شاعر آخر من -الزمن، وهو معنى معروؾ فً كبلمها، ومنه لول األعلم بن جرادة السعدي 

 :(ٗ)لوله  -شعراء تٌم، أعنً تٌم الرباب
ٌَتََملَّ   العٌش ٌَْرأَى وٌسمعُ  ألْم تَر ما اللٌُت والدَّهر أعصٌر                 ومن 

أي:  -والمبلوة مثلثة المٌم-فموله: }َوأُْمِلً لَُهْم{ أي: أُمهلهم وأُإخرهم مبلوة من الزمن 
 زمناا ؼٌر لصٌر، وأُنعم علٌهم حتى ٌؽتروا بتلن النعم فؤُهلكهم وهم فً أشد ؼفلة، هذا معنى:

األشعري )رضً هللا عنه( أّن النبً  }َوأُْمِلً لَُهْم{، ولد ثبت فً الصحٌحٌن من حدٌث أبً موسى
« حتى إذا أخذه لم ٌفلته»ٌعنً: ٌمهله وٌإخره مبلوة من الزمن « إن هللا لٌملً للظالم»ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

ًَ َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَهُ  ]هود:  (٘)أَِلٌٌم َشِدٌٌد{" ثم تبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }َوَكذَِلَن أَْخذُ َربَِّن إِذَا أََخذَ اْلمَُرى َوِه
 .(ٙ)["ٕٓٔآٌة 

ٌِْدي َمتٌٌِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(2)"إن أخذي وعمابً لوي شدٌد[، أي:"1ٖٔ}إِنَّ َك
 .(1)لال ابن عباس: "إن مكري شدٌد"

 .(5)أي : لوي شدٌد" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)أي: لوي بلٌػ" لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)أي: إن أخذي لوي شدٌد" لال البؽوي:"
أي: أخذي لوي مدٌد، ]لٌل: نزلت[: فً المستهزبٌن، فمتلهم هللا فً لٌلة  لال الثعلبً:" 
 .(ٕٔ)واحدة"

                                                             
(. وشطره األول: ٙٓٙ/ 2المصون ) (، الدر5٘ٔ/ ٙ(، البحر المحٌط )ٔٔٔ/ ٔٔالبٌت فً المرطبً )(ٔ)
 .«فتصدعت صم الجبال لموته»
 .(ٕٖ٘/ ٖ(، اللسان )مادة: مبل( )ٕٔٗ/ 2البٌت فً الطبري )(ٕ)
 .(ٕٖ٘/ ٖاللسان، مادة: "مبل:ص )البٌت فً  (ٖ)
 .(5ٕٔ/ ٔالبٌت فً المحتسب )(ٗ)
، رلم 11ٕ/٘والترمذى )( ، 1ٖٕ٘، رلم 552ٔ/ٗ( ، ومسلم )5ٓٗٗ، رلم 2ٕٙٔ/ٗأخرجه البخارى )(٘)

( . وأخرجه أٌضا: النسابى فى الكبرى 1ٔٓٗ، رلم ٕٖٖٔ/ٕ( ولال: حسن صحٌح ؼرٌب. وابن ماجه )ٖٓٔٔ
( ، وأبو ٌعلى 1ٖٖٔ، رلم ٕٙٔ/1( ، والبزار )12ٕٔٔ، رلم 5ٗ/ٙ( ، والبٌهمى )ٕ٘ٗٔٔ، رلمٖ٘ٙ/ٙ)
 .(2ٖٕٕ، رلم 2ٖٓ/ٖٔ)
 .ٖٙٙ-ٖٗٙ/ٗفتح المدٌر: (ٙ)
 .1ٗٗ/ٔاسٌر:صفوة التف (2)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٙٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 1ٖٓ/ٖ، وانظر: تفسٌر البؽوي:ٕٖٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
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أي شدٌد لوي. وأصله من المتن، وهو اللحم الؽلٌظ الذي عن جانب  لال المرطبً:" 
الصلب. لٌل: نزلت فً المستهزبٌن من لرٌش لتلهم هللا فً لٌلة واحدة بعد أن أمهلهم مدة. 

 .(ٔ)["ٗٗ}َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذَناهُْم بَْؽتَةا{ ]األنعام :  نظٌره:
، ألنه شبٌه بالكٌد، من حٌث أنه فً الظاهر إحسان وفً «اكٌد»سماه  لال الزمخشري:" 

 .(ٕ)الحمٌمة خذالن"
هو المكر، ولوله: }متٌن{، ٌعنً: لويٌّ شدٌٌد، ومنه لول «: الكٌد» لال الطبري:" 
 : (ٖ)الشاعر

ٌَْبتَِلً أَفَانٌَِن ِمْن أُْلُهوِب َشّدٍ ُمَماتِِن   عدلن عدول الناس وألبح                   
ا شدٌداا بالٌاا ال ٌنمطع"ٌعن ً: سٌرا

(ٗ). 
لال ابن المٌم رحمه هللا تعالى: "إن هللا سبحانه وتعالى ٌكٌدهم كما ٌكٌدون دٌنه ورسوله 
وعباده، وكٌده سبحانه استدراجهم من حٌث ال ٌعلمون، واإلمبلء لهم حتى ٌؤخذهم على ِؼّرة، 

لهم حسناا ال لُْبَح فٌه فٌعطٌهم وٌعافٌهم وهو  فإذا فعل ذلن أعداء هللا بؤولٌابه ودٌنه كان كٌد هللا
 .(٘)ٌستدرجهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بؽتة"

 فً حكم اآلٌة لوالن: 
 والمراد بكٌده: مجازاة أهل الكٌد، والمكر، وهذه خبر. أحدهما: أنهما محكمة، 

 .(ٙ)ونسخ معناها بآٌة السٌؾوالثانً: أن معنى اآلٌة األمر للنبً ملسو هيلع هللا ىلص بمتاركتهم، 
 .(2)لال ابن الجوزي:" وهذا لول ال ٌلتفت إلٌه" 
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه وتعالى لد ٌُملً للجاحدٌن بآٌاته حتى ٌزدادوا كفرا  -ٔ

 وطؽٌانا، فٌتضاعؾ لهم العذاب.

عز وجل بالكتاب، وال ٌوصؾ  صفة فعلٌة خبرٌة ثابتة هلل« الكٌد ألعدابه»ومن الفوابد: أن  -ٕ
[، ولال 2ٙبه إال ممٌدا فً ممابلة كٌد المخلوق، لال تعالى: }كذلن كدنا لٌوسؾ{ ]ٌوسؾ: 

[، ولوله: }وأملً لهم إن كٌدي متٌن{ ٙٔوأكٌد كٌدا{ ]الطارق:  -تعالى: }إنهم ٌكٌدون كٌدا 
 [٘ٗ، الملم: 1ٖٔ]األعراؾ: 

 خبلفه من الناس، كما أن المكر منه خبلفه من لال أبو إسحاق الحربً  :" الكٌد من هللا
 (1)الناس"

ولال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  رادا على من زعم أن فً المرآن مجازا: "وكذلن ما ادعوا 
؛ المضاؾ إلى هللا، «السخرٌة»، و«االستهزاء»و « المكر»أنه مجاز فً المرآن؛ كلفظ: 

از، ولٌس كذلن، بل مسمٌات هذه وزعموا أنه مسمى باسم ما ٌمابله على طرٌك المج
األسماء إذا فعلت بمن ال ٌستحك العموبة؛ كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجنً 
علٌه عموبة له بمثل فعله؛ كانت عدال؛ كما لال تعالى: }كذلن كدنا لٌوسؾ{ ، فكاد له كما 

ا لن كٌدا{ ، ولال كادت إخوته لما لال له أبوه: }ال تمصص رإٌان على إخوتن فٌكٌدو
 .(5)وأكٌد كٌدا{" -تعالى: }إنهم ٌكٌدون كٌدا 

                                                             
 .5ٕٖ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .11ٕ/ٖٔلم أعرؾ لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٖ)
 .11ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٓٔ-2ٓٔالتبٌان فً ألسام المرآن:(٘)
 .2ٗعدها من المنسوخة هبة هللا فً ناسخه ص: (ٙ)
 .ٔٗٗ/ٕنواسخ المرآن: (2)
 .5ٗ/ٔؼرٌب الحدٌث:(1)
 .ٔٔٔ/2مجموع الفتاوى:(5)
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ولال فً "التدمرٌة":"وهكذا وصؾ نفسه بالمكر والكٌد، كما وصؾ عبده بذلن، فمال: 
وأكٌد كٌدا{ ، ولٌس المكر كالمكر وال  -}وٌمكرون وٌمكر هللا{ ، ولال: }إنهم ٌكٌدون كٌدا 

 . (ٔ)الكٌد كالكٌد"
خلٌل هراس فً عند لوله تعالى: }ومكروا ومكر هللا ... { ، ولوله:  ولال الشٌخ دمحم
وأكٌد كٌدا{ ، لال رحمه هللا: "تضمنت هذه اآلٌات إثبات صفتً المكر  -}إنهم ٌكٌدون كٌدا 

والكٌد، وهما من صفات الفعل االختٌارٌة، ولكن ال ٌنبؽً أن ٌشتك له من هاتٌن الصفتٌن 
ٌولؾ عند ما ورد به النص من أنه خٌر الماكرٌن، وأنه ٌكٌد اسم، فٌمال: ماكر، وكابد، بل 

 .(ٕ)ألعدابه الكافرٌن"

 
 المرآن

 [1ٗٔ({ ]األعراف : 1ٗٔ}أََولَْم ٌَتَفَك ُروا َما بَِصاِحبِِهْم ِمْن ِجن ٍة إِْن هَُو إاِل  نَِذٌٌر ُمبٌٌِن )
 التفسٌر:

لهم، وٌعلموا أنه لٌس بدمحم جنون؟ ما هو إال أو لم ٌتفكر هإالء الذٌن كذبوا بآٌاتنا فٌتدبروا بعمو
 نذٌر لهم من عماب هللا على كفرهم به إن لم ٌإمنوا، ناصح مبٌن.

 سبب النزول:
ا؛ فجعل ٌفخذهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن لتادة؛ لال:" ذكر لنا أن نبً هللا  كان على الصفا، فدعا لرٌشا

فحذرهم بؤس هللا وولابع هللا، فمال لابلهم: إن صاحبكم هذا فخذاا فخذاا: ٌا بنً فبلن، ٌا بنً فبلن 
ٌَتَفَكَُّروا َما -تبارن وتعالى-لمجنون؛ بات ٌصوت إلى الصباح أو حتى أصبح؛ فؤنزل هللا  : }أََولَْم 

بَِصاِحبِِهْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن هَُو إِالَّ نَِذٌٌر ُمبٌٌِن{"
 . ]ضعٌؾ[(ٖ)

أو لم ٌتفكر  [، أي:"1ُٗٔروا َما بَِصاِحبِِهْم ِمْن ِجنٍَّة{ ]األعراؾ : }أََولَْم ٌَتَفَكَّ لوله تعالى: 

 .(ٗ)"هإالء الذٌن كذبوا بآٌاتنا فٌتدبروا بعمولهم، وٌعلموا أنه لٌس بدمحم جنون؟
ٌمول تعالى ذكره: أو لم ٌتفكر هإالء الذٌن كذبوا بآٌاتنا، فٌتدبروا  لال الطبري:" 

بعمولهم، وٌعلموا أن رسوَلنا الذي أرسلناه إلٌهم، ال جنَّة به وال َخَبل، وأن الذي دعاهم إلٌه هو 
 .(٘)الرأي الصحٌح، والدٌن الموٌم، والحك المبٌن؟"

جاءهم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. والولؾ على}ٌتفكروا{، حسن. أي: فٌما }أََولَْم ٌَتَفَكَُّروا{ لال المرطبً:" 
ْكُر ِإنََّن لََمْجنُوٌن{ ]الحجر  ثم لال:}ما بصاحبهم من جنة{، رد لمولهم: ٌِْه الذِّ َل َعلَ } ٌَا أٌََُّها الَِّذي نُّزِ

 :ٙ"](ٙ). 
بآٌاتنا } َما بَِصاِحبِِهْم { ٌمول تعالى:} أََولَْم ٌَتَفَكَُّروا { هإالء المكذبون  لال ابن كثٌر:" 

صلوات هللا وسبلمه علٌه } ِمْن ِجنٍَّة { أي : لٌس به جنون ، بل هو رسول هللا حماا  -ٌعنً محمداا 
دعا إلى حك، أي : ظاهر لمن كان له للب ولب ٌعمل به وٌعً به ، كما لال تعالى : } َوَما 

ِ َمثْنَى [ ، ولال تَٕٕصاِحبُكُْم بَِمْجنُوٍن { ]التكوٌر :  عالى : } لُْل إِنََّما أَِعظُكُْم بَِواِحَدةٍ أَْن تَمُوُموا َّلِلَّ
ٌَْن ٌََدْي َعذَاٍب َشِدٌٍد { ] [ ٙٗسبؤ : َوفَُراَدى ثُمَّ تَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبِكُْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن هَُو إِال نَِذٌٌر لَكُْم بَ

ا هلل ، لٌس فٌه تعصب وال عناد ، } َمثْنَى ٌمول إنما أطلب منكم أن تموموا هلل لٌاما خالص
                                                             

 .ٕٙالتدمرٌة: (ٔ)
، ومختصر الصواعك المرسلة: ٘ٔٗ/ٖ. وانظر كبلم ابن المٌم فً "مدارج السالكٌن: ٖٕٔالواسطٌة: شرح (ٕ)
ٕ/ٖٕ-ٖٗ. 
رلم  ٕٗٙٔ/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )15ٕ/ٖٔ(:صٔٙٗ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٖ)

 ( من طرٌك ٌزٌد بن زرٌع ثنا سعٌد بن أبً عروبة عن لتادة به.1٘5ٕ
 ا مرسل صحٌح اإلسناد.للنا: وهذ

 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ.1ٔٙ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .(: "بإسناد صحٌح إلى لتادة".ٕٗولال الحافظ فً "الكافً الشاؾ" )رلم 

 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .15ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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َوفَُراَدى { أي : مجتمعٌن ومتفرلٌن ، } ثُمَّ تَتَفَكَُّروا{ فً هذا الذي جاءكم بالرسالة من هللا : أبه 
 .(ٔ)جنون أم ال ؟ فإنكم إذا فعلتم ذلن ، بان لكم وظهر أنه رسول هللا حماا وصدلاا"

 ملسو هيلع هللا ىلص }من جنة{ من جنون، وكانوا ٌمولون: شاعر }ما بصاحبهم{: بدمحم لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)مجنون"
أي: أََو لَْم ٌُْعِملُوا أفكارهم، وٌنظروا: هل فً صاحبهم الذي ٌعرفونه وال  لال السعدي:" 

ٌخفى علٌهم من حاله شًء، هل هو مجنون؟ فلٌنظروا فً أخبلله وهدٌه، ودله وصفاته، 
فبل ٌجدون فٌه من الصفات إال أكملها، وال من األخبلق إال أتمها، وال  وٌنظروا فً ما دعا إلٌه،

من العمل والرأي إال ما فاق به العالمٌن، وال ٌدعو إال لكل خٌر، وال ٌنهى إال عن كل شر. 
أفبهذا ٌا أولً األلباب من جنة؟ أم هو اإلمام العظٌم والناصح المبٌن، والماجد الكرٌم، والرءوؾ 

 .(ٖ)الرحٌم؟"
ما هو إال نذٌر لهم من  [، أي:"1ٗٔ}إِْن هَُو إِالَّ نَِذٌٌر ُمبٌٌِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"عماب هللا على كفرهم به إن لم ٌإمنوا، ناصح مبٌن
ما هو إال نذٌٌر ٌنذركم عماب هللا على كفركم به،  إن لم تنٌبوا إلى  لال الطبري: ٌعنً:" 

ٌن{، لد أبان لكم، أٌها الناس، إنذاُره ما أنذركم به من بؤس هللا على اإلٌمان به، وٌعنً بموله: }مب
 .(٘)كفركم به"
 .(ٙ)أي: ٌدعو الخلك إلى ما ٌنجٌهم من العذاب، وٌحصل لهم الثواب" لال السعدي:" 
 الفوابد:
ضّد ابطال اتهام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالجنون: إذ أن من الحرب النفسٌة التً شنها المشركون  -ٔ

الرسالة اتهامهم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص بالجنون، ولد ذكر المرآن الكرٌم هذه الممالة عنهم، وكر علٌها 
بالدحض واإلبطال، كما أبطل ؼٌرها من المماالت الباطلة، جاء ذلن فً كثٌر من اآلٌات 

ن ِجنَّةٍ  بٌٌِن{. البٌنات، لال تعالى: }أََولَْم ٌَتَفَكَُّرواْ َما بَِصاِحبِِهم ّمِ  ِإْن هَُو إِالَّ نَِذٌٌر مُّ
العمل وسٌلة النظر واالعتبار، فؤمرهم تعالى بالتفكر، فمال: }أََوَلْم ومن الفوابد أن  -ٕ

 ٌَتَفَكَُّرواْ{.
 

 المرآن
ٍء َوأَْن َعَسى أَنْ  ًْ ُ ِمْن َش ٌَكُوَن َلِد  }أََولَْم ٌَْنظُُروا ِفً َملَكُوِت الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخلََك ّللا 

 [1٘ٔ({ ]األعراف : 1٘ٔاْلتََرَب أََجلُُهْم فَبِؤَّيِ َحِدٌٍث بَْعَدهُ ٌُْإِمنُوَن )
 التفسٌر:

أو لم ٌنظر هإالء المكذبون بآٌات هللا فً ملن هللا العظٌم وسلطانه الماهر فً السموات 
ا به، وٌنظروا فً من شًء فٌهما، فٌتدبروا ذلن وٌعتبرو -جلَّ ثناإه-واألرض، وما خلك هللا 

آجالهم التً عسى أن تكون لَُربَْت فٌهلكوا على كفرهم، وٌصٌروا إلى عذاب هللا وألٌم عمابه؟ 
 فبؤي تخوٌؾ وتحذٌر بعد تحذٌر المرآن ٌصدلون وٌعملون؟

ُ ِمْن شَ لوله تعالى:  َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخلََك َّللاَّ ٌَْنظُُروا فًِ َملَكُوِت السَّ ٍء{ }أََولَْم  ًْ
أو لم ٌنظر هإالء المكذبون بآٌات هللا فً ملن هللا العظٌم وسلطانه  [، أي:"1٘ٔ]األعراؾ : 

من شًء فٌهما، فٌتدبروا ذلن وٌعتبروا  -جلَّ ثناإه-الماهر فً السموات واألرض وما خلك هللا 
  .(2)"به

                                                             
 .2ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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ٌمول تعالى ذكره: أو لم ٌنظر هإالء المكذبون بآٌات هللا، فً ملن هللا  لال الطبري:" 
وسلطانه فً السموات وفً األرض وفٌما خلك جل ثناإه من شًء فٌهما، فٌتدبروا ذلن، 
وٌعتبروا به، وٌعلموا أن ذلن لمْن ال نظٌر له وال شبٌه، وِمْن فِْعِل من ال ٌنبؽً أن تكون العبادة 

له، فٌإمنوا به، وٌصدلوا رسوله وٌنٌبوا إلى طاعته، وٌخلعوا األنداد  والدٌن الخالص إال
  .(ٔ)واألوثان"

ٌَْنظُُروا {  لال ابن كثٌر:" فً ملن هللا  -هإالء المكذبون بآٌاتنا  -ٌمول تعالى : } أََولَْم 
، وسلطانه فً السماوات واألرض ، وفٌما خلك هللا من شًء فٌهما ، فٌتدبروا ذلن وٌعتبروا به 
وٌعلموا أن ذلن لمن ال نظٌر له وال شبٌه ، وِمْن فِْعل من ال ٌنبؽً أن تكون العبادة. والدٌن 
الخالص إال له. فٌإمنوا به ، وٌصدلوا رسوله ، وٌنٌبوا إلى طاعته ، وٌخلعوا األنداد واألوثان ، 

 وألٌم وٌحذروا أن تكون آجالهم لد التربت ، فٌهلكوا على كفرهم ، وٌصٌروا إلى عذاب هللا
 .(ٕ)عمابه"
نظر استدالل، }فً ملكوت السماوات واألرض{ فٌما تدالن علٌه  لال الزمخشري:أي:" 

الملن العظٌم، }وما خلك هللا من شًء{، وفٌما خلك هللا مما ٌمع «: الملكوت»من عظم الملن. و
 .(ٖ)علٌه اسم الشًء، من أجناس ال ٌحصرها العدد وال ٌحٌط بها الوصؾ"

عجب من إعراضهم عن النظر فً آٌاته، لٌعرفوا كمال لدرته..  بً:"لال المرط 
 .(ٗ)من أبنٌة المبالؽة ومعناه: الملن العظٌم"« الملكوت»و

فإنهم إذا نظروا إلٌها، وجدوها أدلة دالة على توحٌد ربها، وعلى ما له  لال السعدي:" 
 ُ ٍء{ فإن جمٌع أجزاء العالم،  من صفات الكمال، }و{ كذلن لٌنظروا إلى جمٌع }َما َخَلَك َّللاَّ ًْ ِمْن َش

ٌدل أعظم داللة على هللا ولدرته وحكمته وسعة رحمته، وإحسانه، ونفوذ مشٌبته، وؼٌر ذلن من 
صفاته العظٌمة، الدالة على تفرده بالخلك والتدبٌر، الموجبة ألن ٌكون هو المعبود المحمود، 

 .(٘)المسبح الموحد المحبوب"
وٌنظروا  [، أي:"1َ٘ٔعَسى أَْن ٌَكُوَن لَِد اْلتََرَب أََجلُُهْم{ ]األعراؾ : }َوأَْن لوله تعالى: 

فً آجالهم التً عسى أن تكون لَُرَبْت فٌهلكوا على كفرهم، وٌصٌروا إلى عذاب هللا وألٌم 
 .(ٙ)"عمابه؟
أي: لٌنظروا فً خصوص حالهم، وٌنظروا ألنفسهم لبل أن ٌمترب  لال السعدي:" 

 .(2)الموت وهم فً ؼفلة معرضون، فبل ٌتمكنون حٌنبذ، من استدران الفارط"أجلهم، وٌفجؤهم 
وٌحذُروا أن تكون آجالهم لد التربت، فٌهلكوا على كفرهم، وٌصٌروا  لال الطبري:أي:" 

 .(1)إلى عذاب هللا وألٌم عمابه"
وٌحذروا أن تكون آجالهم لد التربت ، فٌهلكوا على كفرهم ، لال ابن كثٌر:أي: "

 .(5)وٌصٌروا إلى عذاب هللا وألٌم عمابه"
المعنى: أو لم ٌنظروا فً أن الشؤن والحدٌث عسى أن ٌكون لد  لال الزمخشري:" 

الترب أجلهم ولعلهم ٌموتون عما لرٌب، فٌسارعوا إلى النظر وطلب الحك وما ٌنجٌهم. لبل 

                                                             
 .5ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (2)
 .5ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)



ٖٔٓ 
 

ب الساعة، وٌكون من وحلول العماب. وٌجوز أن ٌراد بالتراب األجل: الترا (ٔ)مؽافصة األجل
 .(ٕ)التً فٌها ضمٌر الشؤن"« كان»

فبؤي تخوٌؾ وتحذٌر  [، أي:"1٘ٔ}فَبِؤَّيِ َحِدٌٍث بَْعَدهُ ٌُْإِمنُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"بعد تحذٌر المرآن ٌصدلون وٌعملون؟

ٌمول: فبؤّي تخوٌٍؾ وتحذٌر ترهٌب بعد تحذٌر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وترهٌبِه الذي  لال الطبري:" 
لون، إن لم ٌصدلوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  أتاهم به من عند هللا فً آي كتابه، ٌصّدِ

 .(ٗ)من عند هللا تعالى؟"
بعد تحذٌر دمحم وترهٌبه ، الذي  -ٌمول : فبؤي تخوٌؾ وتحذٌر وترهٌب  لال ابن كثٌر:"

ٌصدلون ، إن لم ٌصدلوا بهذا الحدٌث الذي جاءهم به دمحم  -أتاهم به من عند هللا فً آي كتابه 
 .(٘)من عند هللا ، عز وجل ؟!"
« الهاء». ولٌل: ٌصدلون -ملسو هيلع هللا ىلص -أي: بؤي لرآن ؼٌر ما جاء به دمحم  لال المرطبً:"

لؤلجل، على معنى :بؤي حدٌث بعد األجل ٌإمنون حٌن ال ٌنفع اإلٌمان، ألن اآلخرة لٌست بدار 
 .(ٙ)تكلٌؾ"
أي: إذا لم ٌإمنوا بهذا الكتاب الجلٌل، فبؤي حدٌث ٌإمنون به؟ أبكتب  لال السعدي:" 

 .(2)سبٌل إلى هداٌته" الكذب والضبلل؟ أم بحدٌث كل مفتر دجال؟ ولكن الضال ال حٌلة فٌه، وال
 .(2)هداٌته"
فإن للت: بم ٌتعلك لوله :}فبؤي حدٌث بعده ٌإمنون{؟ للت: بموله  لال الزمخشري:" 

}عسى أن ٌكون لد الترب أجلهم{، كؤنه لٌل: لعل أجلهم لد الترب، فما لهم ال ٌبادرون إلى 
رٌدون أن اإلٌمان بالمرآن لبل الفوت، وماذا ٌنتظرون بعد وضوح الحك، وبؤى حدٌث أحك منه ٌ

 .(1)ٌإمنوا"

عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "رأٌت لٌلة أسري بً ، لما انتهٌنا إلى السماء 
السابعة ، فنظرت فولً ، فإذا أنا برعد وبرق وصواعك" ، لال : "وأتٌت على لوم بطونهم 

ٌا جبرٌل ؟ لال : هإالء أكلة كالبٌوت فٌها الحٌات ترى من خارج بطونهم ، للت : من هإالء 
( ٔالربا. فلما نزلت إلى السماء الدنٌا فنظرت إلى أسفل منً ، فإذا أنا بَرهج ودخان وأصوات )

فون على أعٌن بنً آدم أن ال ٌتفكروا ٕفملت : ما هذا ٌا جبرٌل ؟ لال : هذه الشٌاطٌن ) ( ٌَُحّرِ
 .(5)"فً ملكوت السماوات واألرض ، ولوال ذلن لرأوا العجابب

 الفوابد:
أكبر موعظة وهً أن على اإلنسان أن ٌذكر دابما أن أجله لد ٌكون لرٌبا وهو ال ٌدري  -ٔ

 فٌؤخذ بالحذر والحٌطة حتى ال ٌإخذ على ؼٌر توبة فٌخسر.
َماَواِت  وما كان مثلها من لوله تعالى: -استدل بهذه اآلٌة -ٕ }لُِل اْنظُُروا َماذَا فًِ السَّ

 [،  ولوله تعالى:ٔٓٔتُْؽِنً اآْلٌَاُت َوالنُّذُُر َعْن لَْوٍم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌونس : َواأْلَْرِض َوَما 
ٌْنَاَها َوَزٌَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروٍج{ ]ق :  ٌَْؾ بََن [،  ٙ}أَفَلَْم ٌَْنظُُروا إِلَى السََّماِء فَْولَُهْم َك

ٌْؾَ  ِبِل َك }َوفًِ أَْنفُِسكُْم أَفَبَل  [، ولوله:2ُٔخِلمَْت{ ]الؽاشٌة :  ولوله: }أَفَبَل ٌَْنُظُروَن إَِلى اإْلِ

                                                             
 أى أخذه إٌاهم على حٌن ؼفلة. من الصحاح.« لبل مؽافصة األجل»لوله (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٓٔتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٕالكشاؾ: (1)
: " علً بن زٌد بن جدعان 1ٔ٘/ٖعلً بن زٌد بن جدعان، لال ابن كثٌر فً تفسٌره:. فٌه (ٖٖ٘/ٕالمسند )(5)

 له منكرات".
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من لال بوجوب النظر فً آٌاته واالعتبار بمخلولاته.  -[ ٕٔتُْبِصُروَن{ ]الذارٌات : 
}َولَمَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم  لالوا: ولد ذم هللا تعالى من لم ٌنظر، وسلبهم االنتفاع بحواسهم فمال:

ا ِمَن  ْنِس لَُهْم لُلُوٌب اَل ٌَْفمَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعٌٌُن اَل ٌُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن اَل َكثٌِرا اْلِجّنِ َواإْلِ
 .(ٔ)[25ٌَْٔسَمعُوَن بَِها أُوَلبَِن َكاأْلَْنَعاِم بَْل هُْم أََضلُّ أُولَبَِن هُُم اْلؽَافِلُوَن{ ]األعراؾ : 

 من الزواجر، والعظات والعبر، ال ٌتعظ بؽٌره. من ال ٌتعظ بالمرآن وبما فٌه -ٖ
النظر الوارد األمر به فً اآلٌات المرآنٌة واجب، فؤما إٌجابه على كل ومن الفوابد: أن  -ٗ

فهو  -أحد فبل نسلم به بل وال نسلم بؤنه أول الواجبات، مع التفرٌك بٌن النظر الصحٌح 
تدل علٌه اآلٌة. فالذي ٌبلحظ من فبل  -، وبٌن النظر المفضً إلى الباطل -المؤمور به 

المرآن هو أن النظر ٌجب على من لم ٌحصل له اإلٌمان إال به، فمثال ذلن لول هللا 
ٍء َوأَْن َعَسى  ًْ َماَواِت َواألَْرِض َوَما َخلََك هللاُ ِمن َش تعالى: }أََولَْم ٌَنُظُرواْ فًِ َملَكُوِت السَّ

[، فهذه اآلٌة والتً 1٘ٔبِؤَّيِ َحِدٌٍث بَْعَدهُ ٌُْإِمنُوَن{ ]األعراؾ: أَن ٌَكُوَن لَِد اْلتََرَب أََجلُُهْم فَ 
ٌُْث الَ ٌَْعلَُموَن  ْن َح لبلها جاءت بعد لوله تعالى: }َوالَِّذٌَن َكذَّبُواْ بِآٌَاتِنَا َسَنْستَْدِرُجُهم ّمِ

ٌِْدي َمِتٌٌن{ ]األعراؾ:   [.1ٖٔ - 1َٕٔوأُْمِلً لَُهْم إِنَّ َك
َماَواِت ومثل هذه اآل ُ السَّ ٌة لوله تعالى: }أََولَْم ٌَتَفَكَُّروا فًِ أَنفُِسِهْم َما َخلََك َّللاَّ

َن النَّاِس بِِلمَاء َربِِّهْم لََكافِ  ا ّمِ ى َوإِنَّ َكثٌِرا َسمًّ ٌْنَُهَما إِالَّ ِباْلَحّكِ َوأََجٍل مُّ ُروَن َواأْلَْرَض َوَما َب
ُ َوْعَدهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل [، فهذه جاءت بعد لوله: }َوعْ 1{]الروم:  ِ اَل ٌُْخِلُؾ َّللاَّ َد َّللاَّ

ْنٌَا َوهُْم َعِن اآْلِخَرةِ هُْم َؼافِلُوَن{ ]الروم:  َن اْلَحٌَاةِ الدُّ ا ّمِ  - ٌَْ٘علَُموَن ٌَْعلَُموَن َظاِهرا
والذٌن ال [.فمن آٌتً األعراؾ والروم السابمتٌن ٌعلم أن النظر واجب على المكذبٌن ٙ

ٌعلمون وكل من كان ال ٌموم بالواجب علٌه من عبادة هللا إال بعد النظر، فظهر من هذا 
ا إال به، وعلك شٌخ  أن هذا الوجوب جاء من جهة أنه واجب على كل من ال ٌإدي واجبا

 .(ٕ)اإلسبلم على هذا المول بؤنه: "أصح األلوال"
 

 المرآن
ُ فاََل َهاِديَ   [1ٙٔ({ ]األعراف : 1ٙٔلَهُ َوٌَذَُرهُْم فًِ طُْغٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن ) }َمْن ٌُْضِلِل ّللا 

 التفسٌر:
 َمن ٌضلله هللا عن طرٌك الرشاد فبل هادي له، وٌتركُهم فً كفرهم ٌتحٌرون وٌترددون.

ُ فَبَل َهاِدَي لَهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  َمن ٌضلله هللا عن  [، أي:"1ٙٔ}َمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ
 .(ٖ)"رٌك الرشاد فبل هادي لهط

ٌمول تعالى ذكره: إن إعراض هإالء الذٌن كذبوا بآٌاتنا، التاركً النظر  لال الطبري:" 
فً حجج هللا والفكر فٌها، إلضبلل هللا إٌاهم، ولو هداهم هللا العتبُروا وتدبَّروا فؤبصروا ُرْشدهم؛ 
ولكن هللا أضلَّهم، فبل ٌبصرون رشداا وال ٌهتدون سبٌبل ومن أضلَّه عن الرشاد فبل هادي له 

 .(ٗ)إلٌه"
ٌمول تعالى : من كُِتب علٌه الضبللة فإنه ال ٌهدٌه أحد ، ولو نظر لنفسه  لال ابن كثٌر:" 

باا { ]المابدة :  ٌْ ِ َش ُ فِتَْنتَهُ فَلَْن تَْمِلَن لَهُ ِمَن َّللاَّ فٌما نظر ، فإنه ال ٌجزي عنه شٌبا ، } َوَمْن ٌُِرِد َّللاَّ
ٌَاُت َوالنُّذُُر َعْن لَْوٍم ال [ لال تعالى : } لُِل اْنظُُروا َماذَا فِ ٔٗ َماَواِت َواألْرِض َوَما تُْؽِنً اآل ً السَّ

 .(٘)["ٌُْٔٓٔإِمنُوَن { ]ٌونس : 

                                                             
 .ٖٖٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .1/ 1والنمل:درء تعارض العمل (ٕ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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وٌتركُهم فً  [، أي:"1ٙٔ}َوٌَذَُرهُْم فًِ طُْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"كفرهم ٌتحٌرون وٌترددون

دهم فً شركهم،  لال الطبري:أي:"  ولكن هللا ٌدعهم فً تََمادٌهم فً كفرهم، وتمرُّ
 .(ٕ)ٌترددون، لٌستوجبوا الؽاٌةَ التً كتبها هللا لهم من عُموبته وألٌم نَكاله"

 [، فٌه ثبلثة ألوال:1ٙولوله تعالى:} ٌَْعَمُهوَن{]األعراؾ:
  :(ٙ)لول ابن بري ، ومنه٘()، والربٌع(ٗ)ومجاهد ،(ٖ)أحدها : ٌترددون ، لاله ابن عباس

   إلى َضْخم السُّراِدِق والِمبابِ       َمتى تَْعَمْه إلى عُثْماَن تَْعَمه  
ُد النظَر .   أَي: تَُرّدِ

 :(1)، ومنه لول رإٌة بن العجاج (2)والثانً : معناه ٌتحٌرون، لاله ابن عباس
 ومهمه أطرافه فً مهمه       أعمى الهدى بالجاهلٌن العمه

ٌعمهون عن رشدهم ، فبل ٌبصرونه ، ألن من عمه عن الشًء كمن كمه عنه ، والثالث : 
 : (5)لال األعشى

 أرانً لد عمهت وشاب رأسً      وهذا اللعب شٌن للكبٌر
 .(ٓٔ)والرابع: ٌتماَدْون. لاله ابن عباس

لال الثعلبً:}ٌعمهون{، أي:" ٌمضون، ٌترددون فً الضبللة متحٌرٌن، ٌمال: عمه ٌعمه  
. ثم استشهد بمول رإبة (ٔٔ)وعموها، وعمها فهو عمه، وعامه: إذا كان جابرا عن الحك"عمها 
 السابك.
بالنون والرفع، ولرأ حمزة والكسابى « ونذرهم"»لرأ ابن كثٌر ونافع وابن عامر  
 .(ٕٔ)بالٌاء مع الجزم« وٌذرهم: »-فً رواٌة هبٌرة عن حفص-وعاصم
 الفوابد:

 بما فٌه من الهدى فضل، ال ترجى له هداٌة أبدا.من أعرض عن كتاب هللا مكذبا  -ٔ
واآلٌة تدل على خلمه تعالى ألفعال العباد وإرادته لها، وتعداد ذلن ٌطول وآٌة واحدة  -ٕ

 .(ٖٔ)تكفً أولً العمول

                                                             
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)

 }ٌَْعَمُهوَن{، لال : ٌتردَّدون". . ولفظه:"ٖٓٔ/ٔ(:ص2ٖٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . ٖٔٔ/ٔ(:ص21ٖ(، و)22ٖ(، و)2ٖٙ(، و)2ٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔ(:ص25ٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 : مادة) ع م هـ(.ٓٔ/15ٔ( البٌت ورد فً اللسان ٙ)
د".  . ولفظه:"ٖٓٔ/ٔ(:ص2ٖٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)  ٌَْعَمُهوَن " : المتلّدِ

ا ٌتلفت ٌمٌناا وشماال .تلدد للرجل فهو متلدد : إذا لبث فً مكانه  ا متبلدا  حابرا
 واللسان والتهذٌب والصحاح:)عنه(.   ٙٙٔ(دٌوانه ص 1)
، والدر 2ٗٔ/ٔ، والسٌوطً فً اإلتمان: 25/ٔ( البٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: 5)
 .1ٓ/ٔالمنثور:
 .ٖٓٔ/ٔ(:ص2ٕٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)

 .55ٕ-51ٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٕٔ)
 إذا كنا نمول إنَّ اإلنسان ؼٌر مجبور على الضبلل وؼٌر مجبور على الهدى.(ٖٔ)

 [ وهذا من احتجاجات الجبرٌة؟.1، فاطر:5ٖالنحل: فما معنى لوله }ٌُِضلُّ َمن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمن ٌََشاُء{]
 [ ؟5ٌََٖشؤْ ٌَْجعَْلهُ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]األنعام:ما معنى }َوَمن ٌََشإِ هللاُ ٌُْضِلْلهُ َوَمن 

 [ ؟2ٔما معنى }َمن ٌَْهِد هللاُ فَُهَو الُمْهتَد{ ]الكهؾ:
 [ ؟21ٔما معنى }َمن ٌَْهِد هللاُ فَُهَو الُمْهتَدي{ ]األعراؾ:

 [ ؟1ْٙٔعَمُهوَن{ ]األعراؾ:ما معنى }َمن ٌُْضِلِل هللاُ فبَلَ َهاِدَي لَهُ َوٌَذَُرهُم فًِ طُْؽٌَانِِهم ٌَ 
 وفك مشٌبته سبحانه وتعالى وإرادته. -عز وجل  -ونحو ذلن من اآلٌات التً فٌها لفظ اإلضبلل واالهتداء هلل 
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وروى البللكابً أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابٌة )من أرض الشام( 
بٌن ٌدٌه، فمال: إن هللا  (ٔ)وكان الجثالٌكفمال فً خطبته: }من ٌضلل هللا فبل هادي له{. 

ال ٌضل أحدا، وعندما كررها عمر بن الخطاب نفض الجثالٌك ثوبه ٌنكر لول عمر. 
فمال له عمر بعد أن ترجم له كبلمه: " كذبت ٌا عدو هللا خلمن هللا، وهللا ٌضلن، ثم 

خلك آدم نثر ذرٌته  ٌمٌتن، فٌدخلن النار إن شاء هللا ... إن هللا خلك الخلك، ولال: حٌن
فً ٌده، وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم لال: 

 .(ٕ)"هإالء لهذه، وهإالء لهذه " فتفرق الناس وما ٌختلؾ فً المدر اثنان "
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه وتعالى لد ٌُملً للظالم حتى ٌستمر فً طؽٌانه. -ٖ

                                                                                                                                                                               

هذه المسؤلة ضل فٌها الناس ومن أجلها َضلَّت الجبرٌة والمدرٌة، وهً مرتبطة فً بٌانها بمسؤلة 
َك اإلضبلل بمشٌبته وعلك الهداٌة بمشٌبته، ونعلم أنَّ ما شاء هللا كان وما َعلَّ  -عز وجل  -التوفٌك والخذالن، فاهلل 

 -َخلَمَهُ، الذي ٌشاإه سبحانه وتعالىؤن ٌكون فإنه ٌكون، والذي ٌشاء هللا  -عز وجل  -لم ٌشؤ لم ٌكن، فما شاء هللا 
 أال ٌكون فإنه ال ٌكون. -عز وجل 

ل نتٌجة ألشٌاء، ولذلن جاء لفظ التوفٌك والخذالن فً إذا كان كذلن فإنَّ حدوث الهداٌة وحدوث الضبل
عز  -[ ، ونحو ذلن فاهلل 11النصوص، جاء لفظ التوفٌك فً المرآن فً لوله تعالى }َوَما تَْوفٌِِمً إاِلَّ ْباهللِ{ ]هود:

 ٌوفّك من ٌشاء وٌخذل سبحانه وتعالى من ٌشاء. -وجل 
 هللا من ٌشاء وٌضل من ٌشاء( ؟ ما معنى َوفََّك وَخذََل؟ وما صلتها بـ )ٌهدي

ٌضل من ٌشاء  -عز وجل  -إذا تبٌن لن معنى التوفٌك والخذالن فإنه سٌَتَبٌََّن لن بوضوح معنى أنَّ هللا 
 وٌهدي من ٌشاء سبحانه وتعالى.

ٌعنً -العبد بعونه  -عز وجل  -بعونه، إمداد هللا  -عز وجل  -والتوفٌك: عند أهل السنة والجماعة هو إمداد هللا 
 وتسدٌده وتٌسٌر األمر وبذل األسباب المعٌنة علٌه، فإذاا التوفٌك فَْضْل ألنَّهُ إعانة. -بإعانته

، َكَرٌم.  وأما الخذالن: فهو سلب التوفٌك، فهو سلب اإلعانة، ٌعنً التوفٌك إعَطاٌء، َمنٌّ
ُل المَُدرْ  -عز وجل  -وأما الخذالن فهو َعْدٌل وسلٌب، ألنَّ العبد أعطاه هللا  ، أعطاه الصفات، أعطاه ما به ٌَُحّصِ

عز  -الهدى، أعطاه اآلالت، ٌَسََّر له، أنزل علٌه الكتب، فلذلن هو باآلالت التً معه لامت علٌه الحجة، لِكنَّ هللا 
ُدهُم وٌفتح لهم أسباب تحصٌل الخٌر، وٌمنع من شاء  -وجل  ٌُنعم على من ٌشاء من عباده بالتوفٌك فٌعٌنهم وٌسّدِ
دُهُ وال ٌُِعٌنُهُ وال ٌفتح له أسباب الخٌر بل ٌتركه ونفسه، وهذا معنى أنه  ذلن ٌخذل؛ ٌعنً ال  -عز وجل  -فبل ٌَُسّدِ

ُل بها األشٌاء لكن هنان أشٌاء لٌست فً ٌده.  ٌُِعٌن، ٌترن العبد وشؤنه ونفسه، ومعلوٌم أّن العبد عنده آالت ٌَُحّصِ
لَهَ  ، ألنَّ اإلنسان مرتبط لََدُرْه بؤشٌاء كثٌرة من -عز وجل  -ا، فهذه بٌد هللا هنان أشٌاء ال ٌمكن له أن ٌَُحّصِ

األسباب التً تفتح له باب الخٌر، مثل مثبلا أن ٌكون ذا أصحاٍب أو أن ٌٌَُسََّر له أصحاب ٌعٌنونه على الخٌر، 
من كبابر البدن، هذه األشٌاء  مثل أن ال ٌكون فً طبعه الَخْلِمً مزٌد شهوة، إما شهوة ِكبِْر من كبابر الملوب أو

ا، خارجة عن اختٌاره وتصرفه.  موجودة فٌه َخْلما
ٌَُوفِّْك بعض العباد بمعنى ٌعٌنهم على األمر الذي ٌرٌدونه، إذا انفَتََح له باُب َخٌٍر وأََراَدهُ فٌَُِحسُّ  -عز وجل  -فاهلل 

ا تعٌنه فانفتح له طرٌك  -عز وجل  -خٌر ٌَسََّر هللا العبد أنه أُعٌن على ذلن، إذا أََراَد فِْعَل أَْمٍر ما من ال له أسبابا
 الخٌر.

د بِِولَاٌَة، بإعانة، بتوفٌك ٌمنعه من  وآَخُر َحَضَرتْهُ الشٌاطٌن وؼلبته على ُمَراِدِه وأََطاَعَها؛ ألنه لم ٌَُزوَّ
 ذلن.

العباد،  –عز وجل  - َمن ٌشاء هو بخذالن هللا -عز وجل  -فإذاا صار عندنا أنَّ مسؤلة إضبلل هللا 
بعض العباد، ٌعنً أعان هذا وترن ذان ونفسه، كونه  -عز وجل  -من ٌشاء بتوفٌك هللا  -عز وجل  -وهداٌة هللا 

أعان هذا هو بمشٌبته، فإذاا من ٌشؤ هللا ٌُْضِلْلهُ ٌعنً: ٌَْسلُُب عنه التوفٌك فٌَْخذُلُهُ فٌنتج من ذلن أنَّ  -عز وجل  -
َسلََب عنه إعانته، َسلََب عنه تسدٌده، َسلََب عنه أسباب الخٌر، َسلََب عنه َؼْلْك أبواب الشر من  -عز وجل  -هللا 

لم ٌَُمْن على هذا  -عز وجل  -الكفر وما دونه، فإذاا ٌكون ضاالا، الٍه هو بفعل نفسه؛ ألنَّهُ ُوِكَل إلى نفسه، ألنَّ هللا 
 بمزٌد توفٌك. 

هل السنة والجماعة عدل، ومسؤلة الهداٌة فْضل، ولهذا أعظم الفضل فإذاا مسؤلة اإلضبلل فً كبلم أ
إتحاؾ السابل بما فً الطحاوٌة من والنعمة واإلحسان نعمة التوفٌك، الذي هو فً الحمٌمة نعمة الهداٌة.]مانظر: 

 / الكتاب مرلم آلٌا[5ٕٗ:صمسابل، صالح بن عبدالعزٌز آل الشٌخ
 .جثالٌك النصارى: رأسهم وممدمتهم(ٔ)
 .5٘ٙ/ٖشرح أصول اعتماد أهل السنة للبللكابً: (ٕ)
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حذٌر اإلنسان الطاؼً أن ٌؽتر بنعم هللا عّز وجّل؛ فهذه النعم لد تكون استدراجاا ومنها: ت -ٗ
من هللا؛ فاهلل سبحانه وتعالى ٌملً، كما لال تعالى: } وٌمدهم فً طؽٌانهم ٌعمهون {؛ 
ولو شاء ألخذهم، ولكنه سبحانه وتعالى ٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم ٌفلته . كما جاء فً 

 .(ٖ)الحدٌث
لال لابل: كٌؾ ٌعرؾ الفرق بٌن النعم التً ٌجازى بها العبد، والنعم التً ٌستدرج فإن  

 بها العبد؟
ا على شرع هللا فالنعم من باب الجزاء؛ وإذا كان  فالجواب: أن اإلنسان إذا كان مستمٌما

ا على معصٌة هللا مع توالً النعم فهً استدراج.  ممٌما
هواه، وطؽٌانه عن معرفة الحك، ولبوله؛  ومن فوابد اآلٌة: أن صاحب الطؽٌان ٌعمٌه -٘

}َوٌَُمدُّهُْم فًِ  َوٌَذَُرهُْم فًِ طُْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن{ ، وفً موضع آخر: ولهذا لال تعالى:
  [.٘ٔطُْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن{ ]البمرة : 

 
 المرآن

ِعْلُمَها ِعْنَد َربًِّ اَل ٌَُجلٌَِّها ِلَوْلتَِها إِال  هَُو ثَمُلَْت ِفً }ٌَْسؤَلُونََن َعِن الس اَعِة أٌَ اَن ُمْرَساَها لُْل إِن َما 
ًٌّ َعْنَها لُْل إِن َما ِعْلُمَها ِعنْ  ِ َولَِكن  الس َماَواِت َواأْلَْرِض اَل تَؤْتٌِكُْم إاِل  بَْغتَةً ٌَْسؤَلُونََن َكؤَن َن َحِف َد ّللا 

 [11ٔ({ ]األعراف : 11ٔ) أَْكثََر الن اِس اَل ٌَْعلَُمونَ 
 التفسٌر:
عن الساعة متى لٌامها؟ لل لهم: ِعْلُم لٌامها عند هللا ال « مكة»كفار  -أٌها الرسول-ٌسؤلن 

ٌظهرها إال هو، ثَمَُل علمها، وخفً على أهل السموات واألرض، فبل ٌعلم ولت لٌامها ملَن 
ب وال نبً مرسل، ال تجًء الساعة إال فجؤة، ٌسؤلن  هإالء الموم عنها كؤنن حرٌص على ممرَّ

العلم بها، مستمص بالسإال عنها، لل لهم: إنما علمها عند هللا الذي ٌعلم ؼٌب السموات 
 واألرض، ولكنَّ أكثر الناس ال ٌعلمون أن ذلن ال ٌعلمه إال هللا.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
بن أبً لشٌر وسمول بن زٌد  ؛ لال: "لال حمل-رضً هللا عنهما-أحدها: عن عبد هللا بن عباس 

ا كما تمول، فإنا نعلم متى هً؟! فؤنزل -ملسو هيلع هللا ىلص  -لرسول هللا  : ٌا دمحم! أخبرنا متى الساعة إن كنت نبٌا
ٌَّاَن ُمْرَساَها لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َربًِّ اَل ٌَُجّلٌَِها لِ -تعالى-هللا  َوْلتَِها إِالَّ ُهَو : }ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أَ

َماَواِت َواأْلَْرِض  ِ  ثَمُلَْت فًِ السَّ ًٌّ َعْنَها لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ اَل تَؤْتٌِكُْم إِالَّ بَْؽتَةا ٌَْسؤَلُوَنَن َكؤَنََّن َحِف
َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{"
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)
ال ٌزال ٌذكر من شؤن الساعة حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: كان النبً  والثانً: عن مخارق بن شهاب؛

نزلت: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أٌََّاَن ُمْرَساَها{"
 . ]ضعٌؾ[(ٕ)
: إن بٌننا وبٌنن لرابة؛ فؤسر إلٌنا متى الساعة، -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث: عن لتادة؛ لال: لالت لرٌش لدمحم 

الَّ ُهَو هللا: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أٌََّاَن ُمْرَساَها لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َربًِّ اَل ٌَُجلٌَِّها ِلَوْلتَِها إِ فمال 

                                                             
: لوله: )وكذلن أخذ ربن إذا أخذ المرى وهً ظالمة ٘، كتاب التفسٌرن باب 15ٖراجع البخاري ص (ٖ)

: تحرٌم الظلم، ٘ٔ، كتاب البر والصلة واألدب، باب ٖٓٔٔ؛ ومسلماا ص1ٙٙٗإن أخذه ألٌم شدٌد(، حدٌث رلم 
 .1ٖٕ٘[ ٔٙ] 1ٔ٘ٙحدٌث رلم 

: حدثنا - 5ٕٕ/ٖٔ(:صٖٙٗ٘ٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه ابن إسحاق فً "السٌرة" (ٔ)
 دمحم بن أبً دمحم عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.

 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه دمحم هذا؛ مجهول تفرد عنه ابن إسحاق.
 .زاد نسبته ألبً الشٌخ( و5ٔٙ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

: ثنا سفٌان بن وكٌع ثنا وكٌع عن إسماعٌل بن 5ٕٕ/ٖٔ(:صٗٙٗ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)
 أبً خالد عن مخارق.

ا؛ إال أنه ابتلً بوراله، فؤدخل علٌه ما لٌس  للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ سفٌان بن وكٌع؛ لال الحافظ: "كان صدولا
 .ٌمبل؛ فسمط حدٌثه"من حدٌثه؛ فنصح؛ فلم 
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ًٌّ َعْنَها لُْل إِنَّ  َماَواِت َواأْلَْرِض اَل تَؤْتٌِكُْم إِالَّ بَْؽتَةا ٌَْسؤَلُوَنَن َكؤَنََّن َحِف ِ ثَمُلَْت فًِ السَّ َما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ
َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{"
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)

ا سؤلوا رسول هللا صلى  لال الطبري:"  والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال : إن لوما
هللا علٌه وسلم عن الساعة ، فؤنزل هللا هذه اآلٌة وجابز أن ٌكون كانوا من لرٌش وجابز أن 

ز لَْطَع المول على أّي ذلن كان"ٌكونوا ك انوا من الٌهود؛ وال خبر بذلن عندنا ٌجّوِ
(ٕ). 

ٌسؤلونن ٌا دمحم عن  [، أي:"12ٔ}ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"المٌامة
 .(ٗ)ٌمول : متى لٌامها ؟" لال الطبري:" 
 .(٘)مرساها{: متى لٌامها؟"عن لتادة لوله : "}ٌسؤلونن عن الساعة أٌان  
 .(ٙ)عن السدي : "}ٌسؤلونن عن الساعة أٌان مرساها{ : ٌمول: متى لٌامها" 
ٌمول تعالى لرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }ٌَْسؤَلُونََن{ أي: المكذبون لن، المتعنتون }َعِن  لال السعدي:" 
السَّاَعِة{"
(2). 
ؽالبة، كالنجم للثرٌا. وسمٌت المٌامة من األسماء ال« الساعة» لال الزمخشري:" 

بالساعة، لولوعها بؽتة أو لسرعة حسابها، أو على العكس لطولها، أو ألنها عند هللا على طولها 
 .(1)كساعة من الساعات عند الخلك"

 [، وجهان:12ٔ}ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(ٓٔ)، ولتادة(5)لاله الحسن أحدهما: أن السابل عنها لرٌش،

 .(ٔٔ)والثانً: أن السابل عنها الٌهود ، لاله ابن عباس
لٌل: إن لوما من الٌهود لالوا: ٌا دمحم أخبرنا متى الساعة إن كنت نبٌا،  لال الزمخشري:" 

 .(ٕٔ)فإنا نعلم متى هً، وكان ذلن امتحانا منهم، مع علمهم أن هللا تعالى لد استؤثر بعلمها"

األول أشبه ؛ ألن اآلٌة مكٌة ، وكانوا ٌسؤلون عن ولت الساعة ،  ابن كثٌر:المول"لال  
استبعاداا لولوعها ، وتكذٌباا بوجودها ؛ كما لال تعالى : } َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن كُْنتُْم 

ال ٌُْإِمنُوَن بَِها َوالَِّذٌَن آَمنُوا  [ ، ولال تعالى : } ٌَْستَْعِجُل بَِها الَِّذٌنَ 1َٖصاِدلٌَِن { ]األنبٌاء : 
شورى : ُمْشِفمُوَن ِمْنَها َوٌَْعلَُموَن أَنََّها اْلَحكُّ أاَل إِنَّ الَِّذٌَن ٌَُماُروَن فًِ السَّاَعِة لَِفً َضبلٍل بَِعٌٍد { ]ال

ٔ1"](ٖٔ). 
 .(ٗٔ)"ا؟متى ولوعها وحدوثه [، أي:"12ٔ}أٌََّاَن ُمْرَساَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)أي: متى ولتها الذي تجًء به، ومتى تحل بالخلك؟" لال السعدي:" 

                                                             
؛ ثنا دمحم بن عبد األعلى ثنا دمحم بن ثور عن معمر 5ٕٕ/ٖٔ(:صٕٙٗ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 عن لتادة به.
 .للنا: وهذا إسناده صحٌح؛ رجاله ثمات؛ لكنه مرسل

 .5ٕٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:صٙٙٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٖٔ(:ص٘ٙٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٓٔتفسر السعدي: (2)
 .1ٖٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .1ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٕٕ/ٖٔ(:صٕٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٕ/ٖٔ(:صٖٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .1ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٖٓٔتفسر السعدي: (٘ٔ)
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 .(ٔ)أي: متى محطها ؟ وأٌان آخر مدة الدنٌا الذي هو أول ولت الساعة؟" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)الساعة؟"

 : (ٕ)، فً كبلم العرب ، ومنه لول الراجز«متى»ومعنى }أٌان{:  لال الطبري:"
ٌَّانَا              أََما تََرى ِلنُْجِحَها إِبَّانَا"أٌََّاَن تَْمِضً َحاَجِتً  أَ

(ٖ). 
ٌَّاَن ُمْرَساَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    [، ثبلثة وجوه:12ٔ}أَ

 .(٘)، والسدي(ٗ)أحدها : لٌامها ، لاله لتادة
 .(ٙ)والثانً : منتهاها ، لاله ابن عباس
 .(2)والثالث : ظهورها ، لاله األخفش

الطبري:"ومعنى لوله:}مرساها{، لٌامها، من لول المابل: أرساها هللا فهً ُمْرَساة، لال 
ا" وأرساها الموم، إذا حبسوها ، ورَست هً، ترسُو ُرسُوًّ
(1). 

المعنى: متى ٌرسٌها هللا، ]و[ }مرساها{ إرساإها، أو ولت إرسابها،  لال الزمخشري:"
اته واستمراره. ومنه: رسى الجبل وأرسى أى: إثباتها وإلرارها. وكل شًء ثمٌل رسوه ثب

السفٌنة. والمرسى: األنجر الذي ترسى به، وال أثمل من الساعة، بدلٌل لوله :}ثملت فً 
 .(5)السماوات واألرض{"
 .(ٓٔ)، بكسر الهمزة«إٌان»ولرأ السلمى: 

لل لهم ٌا دمحم ال ٌعلم  [، أي:"12ٔ}لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َربًِّ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"الولت الذي ٌحصل لٌام المٌامة فٌه إال هللا

 .(ٕٔ)ٌمول: علمها عند هللا" لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)أي: إنه تعالى مختص بعلمها" لال السعدي:" 

أى: علم ولت إرسابها عنده لد استؤثر به، لم ٌخبر به أحدا من ملن  لال الزمخشري:"

ممرب وال نبى مرسل، ٌكاد ٌخفٌها من نفسه، لٌكون ذلن أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصٌة 
 .(ٗٔ)كما أخفى األجل الخاص وهو ولت الموت"

ة ، أن ٌُردَّ علمها إلى هللا أمر تعالى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص إذا سبل عن ولت الساع لال ابن كثٌر:" 
 .(٘ٔ)تعالى"
لال المحممون: والسبب فً إخفاء الساعة عن العباد؟ أنهم إذا لم ٌعلموا متى  لال الفخر:" 

 .(ٙٔ)تكون، كانوا على حذر منها، فٌكون ذلن أدعى إلى الطاعة، / وأزجر عن المعصٌة"

                                                             
 .1ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
، واللسان ) 5ٖٕ/ٖٔ، وتفسٌر الطبري: ٖٕٗ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة لم أعرؾ لابله، وانظر البٌت فً  (ٕ)

 .ن فٌه) أبن ( . و )) إبان الشًء (( ، زمنه وولته الذي ٌصلح فٌه ، أو ٌكو
 .5ٖٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:صٙٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٖٔ(:ص٘ٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص2ٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٖٕ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .1ٖٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص1ٙٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٓٔتفسر السعدي: (ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
 .1ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖٕٗ/٘ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٙٔ)
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ال ٌكشؾ أمرها وال  [، أي:"12ٔ]األعراؾ : }اَل ٌَُجلٌَِّها ِلَوْلتَِها إِالَّ ُهَو{ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"ٌظهرها للناس إال الرب سبحانه

 .(ٕ)أي: ال ٌظهرها لولتها الذي لدر أن تموم فٌه إال هو" لال السعدي:" 
فإنه هو الذي ٌجلٌها لولتها ، أي : ٌعلم جلٌة أمرها ، ومتى ٌكون  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٖ)على التحدٌد ، أي: ال ٌعلم ذلن أحد إال هو تعالى "
 .(ٗ)ٌمول: ال ٌرسلها لولتها إال هو" لال السدي:" 
 .(٘)عن مجاهد: "}ال ٌجلٌها{: ال ٌؤتً بها إال هو" 
 .(ٙ)... هو ٌجلٌها لولتها، ال ٌعلم ذلن إال هللا" لال لتادة:" 

أى: ال تزال خفٌة، ال ٌظهر أمرها وال ٌكشؾ خفاء علمها إال هو  لال الزمخشري:"
وحده إذا جاء بها فً ولتها بؽتة، ال ٌجلٌها بالخبر عنها لبل مجٌبها أحد من خلمه، الستمرار 

 .(2)الخفاء بها على ؼٌره إلى ولت ولوعها"
عظامت على أهل  [، أي:"12ٔ}ثَمَُلْت فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األعراؾ : تعالى:لوله  

 .(1)"السماوات واألرض حٌث ٌشفمون منها وٌخافون شدابدها وأهوالها
أي: خفً علمها على أهل السماوات واألرض، واشتد أمرها أٌضا علٌهم،  لال السعدي:" 

 .(5)فهم من الساعة مشفمون"
والثملٌن أهمه شؤن الساعة، وٌوده أن  أى: كل من أهلها من المبلبكة الزمخشري:"لال 

ٌتجلى له علمها وشك علٌه خفاإها وثمل علٌه. أو ثملت فٌها ألن أهلها ٌتولعونها وٌخافون 
 .(ٓٔ)شدابدها وأهوالها. أو ألن كل شًء ال ٌطٌمها وال ٌموم لها فهً ثمٌلة فٌها"

 [، أربعة تؤوٌبلت:12ٔ}ثَمُلَْت فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(ٔٔ)أحدها : كبر على أهل السموات واألرض مجًء الساعة ، لاله الحسن

 .(ٕٔ)عن السدي لال: "لال بعض الناس فً }ثملت{: عظمت" 
ومجٌبها، لخفابها عنهم، ثملت الساعة على أهل السموات واألرض أن ٌعرفوا ولتها والثانً : 

 .(ٖٔ). لاله السديواستبثار هللا بعلمها
عن معمر، عن بعض أهل التؤوٌل: "}ثملت فً السموات واألرض{، لال: ثمل علمها  

 .(ٗٔ)على أهل السموات وأهل األرض، إنهم ال ٌعلمون"
 والثالث : معناه :عظم وصفها على أهل السموات واألرض ، وهذا معنى لول ابن جرٌج.

ٌِّرت  لال ابن جرٌج:"  رت الشمس، وسُ إذا جاءت انشمت السماء، وانتثرت النجوم، وكّوِ
 .(٘ٔ)الجبال، وكان ما لال هللا؛ فذلن ثملها"

 .(ٔ)معنى لوله: }فً السموات واألرض{: على السموات واألرض. لاله لتادةوالرابع: 

                                                             
 .ٔ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٓٔتفسر السعدي: (ٕ)
 .1ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕ٘/ٖٔ(:ص2ٔٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص2ٓٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص1ٙٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٔ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٔ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٓٔتفسر السعدي: (5)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٖٔ(:ص2ٗٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٖٔ(:ص2ٙٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٖٔ(:ص2ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕ٘/ٖٔ(:ص2ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5ٕٙ/ٖٔ(:ص2٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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وأولى ذلن عندي بالصواب، لول من لال: معنى ذلن: ثملت الساعة فً  لال الطبري:" 
السموات واألرض على أهلها، أن ٌعرفوا ولتها ولٌامها؛ ألن هللا أخفى ذلن عن خلمه، فلم ٌطلع 
علٌه منهم أحداا. وذلن أن هللا أخبَر بذلن بعد لوله: }لل إنما علمها عند ربً ال ٌجلٌها لولتها إال 

ا عن هو{، وأخبر ب ا خبرا عده أنها ال تؤتً إال بؽتة، فالذي هو أولى: أن ٌكون ما بٌن ذلن أٌضا
 .(ٕ)خفاء علمها عن الخلك، إذ كان ما لبله وما بعده كذلن"

 .(ٖ)"ال تجًء الساعة إال فجؤة [، أي:"12ٔ}اَل تَؤِْتٌكُْم إِالَّ بَْؽتَةا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)ٌمول: ٌبؽتهم لٌامها، تؤتٌهم على ؼفلة" لال السدي:" 
 .(٘)ٌمول: ال تجًء الساعة إال فجؤة، ال تشعرون بمجٌبها" لال الطبري:" 
ٌعنً: على ؼفلة ألنه ال ٌعلمها ؼٌر هللا ، ولم ترد األخبار عنها من  لال الماوردي:" 

 .(ٙ)جهة هللا فصار مجٌبها بؽتة وذلن أشد لها"
 .(2)أي: فجؤة من حٌث ال تشعرون، لم ٌستعدوا لها، ولم ٌتهٌؤوا لمٌامها" لال السعدي:" 
 كل ما جاء فجاءة فمد بؽت، ٌمال: لد بؽته األمر ٌبؽته بؽتا وبؽتة، إذا أتاه لال الزجاج:" 

 :(1)فجاءة. لال الشاعر
 .(5)ولكنهم ماتوا ولم أخش بؽتة            وأفظع شًء حٌن ٌفجإن البؽت"

لتادة:"}ال تؤتٌكم إال بؽتة{، لضى هللا أنها ال تؤتٌكم إال بؽتة. لال: وذكر لنا أن نبً عن  
هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: إن الساعة تهٌج بالناس والرجل ٌُْصِلح حوضه، والرجُل ٌسمً ماشٌته، 

 .(ٓٔ)والرجل ٌمٌم سلعته فً السوق، والرجل ٌخفض مٌزانه وٌرفعه"
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ال تموم الساعة حتى تطلع الشمس من مؽربها  عن أبً هرٌرة ؛ 

، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون ، فذلن حٌن ال ٌنفع نفساا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل أو 
وال  كسبت فً إٌمانها خٌرا ، ولتمومن الساعة ولد نشر الرجبلن ثوبهما  بٌنهما ، فبل ٌتباٌعانه

ٌَِلٌط  ٌطوٌانه. ولتموَمّن الساعة ولد انصرؾ الرجل بلبن لْمَحته فبل ٌَْطعَُمه. ولتموَمّن الساعة وهو 
 .(ٔٔ)حوضه فبل ٌسمً فٌه. ولتموَمّن الساعة والرجل لد رفع أكلته إلى فٌه فبل ٌطعمها"

ل ٌحلب اللِّْمَحة ، فما ٌصل عن أبً هرٌرة: ٌبلػ به النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "تموم الساعة والرجو 
اإلناء إلى فٌه حتى تموم الساعة. والرجبلن ٌتباٌعان الثوب فما ٌتباٌعانه حتى تموم. والرجل ٌلوط 

 .(ٕٔ)حوضه فما ٌصدر حتى تموم"
ًٌّ َعْنَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌسؤلن هإالء الموم  [، أي:"12ٔ}ٌَْسؤَلُونََن َكؤَنََّن َحِف

 .(ٖٔ)"على العلم بها، مستمص بالسإال عنها عنها كؤنن حرٌص

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٙ/ٖٔ(:ص22ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .52ٕ/ٖٔكتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .52ٕ/ٖٔ(:ص21ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .52ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٕ٘النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٓٔتفسر السعدي: (2)
 2ٖٔ/ ٔ، و"اللسان" ٔ٘ٔ/ ٔ، و"الكامل" للمبرد 5ٖٔ/ ٔالشعر لٌزٌد بن صبة الثمفً فً "مجاز المرآن"  (1)

، ٖٗٓٔ/ ٕ - ٕ٘٘/ ٔ، و"الجمهرة" 52ٖ/ ٗ، وببل نسبة فً: "العٌن" ٙ٘)بؽت(، و"عمدة الحفاظ" ص 
/ ٔ"المجمل" ، وٖٕٗ/ ٔ، و"الصحاح" ٖٗٙ/ ٔ، و"تهذٌب اللؽة" ٖٙ٘، و"البارع" ص ٙ/ ٕو"الزاهر" 
 .1ٕ٘/ ٕ)بؽت(، و"تفسٌر الماوردي"  2ٕٕ/ ٔ، و"مماٌٌس اللؽة" ٖٓٔ
 .ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .52ٕ/ٖٔ(:ص25ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .(ٙٓ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(ٔٔ)
 .(5ٕ٘ٗصحٌح مسلم برلم )(ٕٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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أي: هم حرٌصون على سإالن عن الساعة، كؤنن مستحؾ عن السإال  لال السعدي:" 
ؼٌر مبال بالسإال عنها، وال  -لكمال علمن بربن، وما ٌنفع السإال عنه  -عنها، ولم ٌعلموا أنن 

حرٌص على ذلن، فلم ال ٌمتدون بن، وٌكفون عن االستحفاء عن هذا السإال الخالً من 
ها نبً مرسل، وال ملن ممرب. وهً من األمور التً المصلحة المتعذر علمه، فإنه ال ٌعلم

 .(ٔ)أخفاها هللا عن الخلك، لكمال حكمته وسعة علمه"
ًٌّ عنها" لال الطبري:ٌمول:"  ٌسؤلن هإالء الموم عن الساعة، كؤنن َحِف

(ٕ). 
 .(ٖ)عن السدي: "}ٌسؤلونن كؤنن حفً عنها{، كؤنن صدٌك لهم" 
، ألن من (ٗ)وحمٌمته: كؤنن بلٌػ فً السإال عنهالال الزمخشري:أي:" كؤنن عالم بها.  

وهذا التركٌب معناه  (٘)بالػ فً المسؤلة عن الشًء والتنمٌر عنه، استحكم علمه فٌه ورصن
.  (ٙ)المبالؽة. ومنه: إحفاء الشارب. واحتفاء البمل: استبصاله. وأحفى فً المسؤلة، إذا ألحؾ

 .(2)وحفى بفبلن وتحفى به: بالػ فً البر به"
ًٌّ َعْنَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    [، وجوه:12ٔ}ٌَْسؤَلُونََن َكؤَنََّن َحِف

، وحكاه معمر عن (ٓٔ)، وابن زٌد(5)، والضحان(1)أحدها : معناه عاِلٌم بها، لاله مجاهد
 .(ٔٔ)بعضهم

                                                             
 .ٖٓٔتفسر السعدي: (ٔ)
 .52ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55ٕ-51ٕ/ٖٔ(:ص1٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
لال أحمد وفً هذا النوع من التكرٌر نكتة ال تلفى إال فً الكتاب العزٌز، وهو أجل من أن ٌشارن فٌها، وذان (ٗ)

وذان أن المعهود فً أمثال هذا التكرٌر أن الكبلم إذا بنى على ممصد، واعترض فً أثنابه عارض فؤرٌد 
د بعد عهده، طرى بذكر الممصد األول لتتصل نهاٌته ببداٌته، ولد تمدم لذلن فً الرجوع لتتمٌم الممصد األول ول

الكتاب العزٌز أمثال، وسٌؤتى وهذا منها، فانه لما ابتدأ الكبلم بموله ٌسبلونن عن الساعة أٌان مرساها ثم 
هم عنها بوجه من اعترض ذكر الجواب المضمن فً لوله لل إنما علمها عند ربً إلى لوله بؽتة أرٌد تتمٌم سإال

اإلنكار علٌهم، وهو المضمن فً لوله كؤنن حفً عنها وهو شدٌد التعلك بالسإال، ولد بعد عهده فطري ذكره 
تطرٌة عامة، وال نراه أبدا ٌطرى إال بنوع من اإلجمال كالتذكرة لؤلول مستؽنى عن تفصٌله بما تمدم، فمن ثم 

اكتفاء بما تمدم، فلما كرر السإال لهذه الفابدة كرر الجواب  لٌل ٌسبلونن ولم ٌذكر المسبول عنه وهو الساعة،
أٌضا مجمبل فمال لل إنما علمها عند هللا وٌبلحظ هذا فً تلخٌص الكبلم بعد بسطه. ومن أدق ما ولفت علٌه 

 العرب فً هذا النمط من التكرٌر ألجل بعد العهد تطرٌة للذكر لوله:
 نا لد مللناه ٌجلعجل لنا هذا وألحمنا بذا ال ... الشحم إ

أى فمط، فذكر األلؾ والبلم خاتمة لؤلول من الرجزٌن، ثم لما استفتح الرجز الثانً استبعد العهد باألولى، فطري 
ذكرها وأبمى األولى فً مكانها. ومن ثم استدل ابن جنى على أن ما كان من الرجز على ثبلثة أجزاء فهو بٌت 

ن، لال: ولو كان بٌتا واحدا لم ٌكن عهد األولى متباعدا، فلم ٌكن كامل ولٌس بنصؾ، كما ذهب إلٌه أبو الحس
محتاجا إلى تكرٌرها. أال ترى أن عبٌدا لما جاء بمصٌدة طوٌلة األبٌات وجعل آخر المصراع األول أل، لم ٌعدها 

 أول المصراع الثانً، ألنها بٌت واحد، فلم ٌر عهدها بعٌدا، وذلن لوله:
 ل ... منزل الدارس من أهل الحبللٌا خلٌلً أربعا واستخبرا ا

 مثل سحك البرد عنى بعدن ال ... لطر مؽناه وتؤوٌب الشمال
ثم استرسل فٌها كذلن بضعة عشر بٌتا، فانظر هذه النكتة كٌؾ بالؽت العرب فً رعاٌتها حتى عدت المرٌب 

اعتً العربٌة والبٌان، وهللا بعٌدا والمتماصر مدٌدا، فتؤملها فإنها تحفة إنما تنفك عند الحذاق األعٌان فً صن
 [.1ٗٔ/ٕ.]انظ}: حاشٌة تفسٌر الزمخشري:المستعان

 .، أى: ثبت وتمكنرصن (٘)
 .إذا ألحؾ، أى: ألح وعنؾ(ٙ)
 .1ٗ/!ٕالكشاؾ: (2)
 .55ٕ/ٖٔ(:ص1ٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .55ٕ/ٖٔ(:ص11ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .55ٕ/ٖٔ(:ص1ٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .55ٕ/ٖٔ(:ص5ٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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 والثانً : معنى الكبلم: ٌسؤلونن عنها كؤن حفً بهم، على التمدٌم والتؤخٌر ، أي: كؤنن بٌنن
ا{ ] مرٌم :  ، وأبو (ٔ)[ لاله ابن عباس ٙٗوبٌنهم مودة توجب برهم ، من لوله:}إِنَّهُ َكاَن ِبً َحِفٌّا

 .(ٙ)، والسدي(٘)وعكرمة ،(ٗ)، ولتادة(ٖ)، ومجاهد(ٕ)مالن
ًّ عنها{ ، ٌمول: كؤن بٌنن وبٌنهم مودة، كؤنن   عن ابن عباس، لوله: "}ٌسؤلونن كؤنن حف

ا ملسو هيلع هللا ىلص عن الساعة، سؤلوه سإال لوم كؤنهم ٌرون  صدٌك لهم. لال ابن عباس: لما سؤل الناُس محمدا
أن محمداا حفً بهم، فؤوحى هللا إلٌه: إنما علمها عنده، استؤثر بعلمها، فلم ٌطلع علٌها ملكاا وال 

 .(2)رسوال"
ِسرَّ إلٌنا متى الساعة! فمال هللا: لالت لرٌش لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: إن بٌننا وبٌنن لرابة، فؤ لال لتادة:" 

 .(1)}ٌسؤلونن كؤنن حفً عنها{"
 .(5): كؤنن ٌعجبن سإالهم إٌان. وهذا مروي عن ابن عباس اٌضاوالثالث: معناه
 والصواب "لول من لال: معناه: كؤنن حفً بالمسبلة عنها فتعلمها.لال الطبري: 

، إن كان ذلن تؤوٌل «فً بهاح»فإن لال لابل: وكٌؾ لٌل: }حفً عنها{، ولم ٌُمَل: 
 الكبلم؟

لٌل: إن ذلن لٌل كذلن، ألن الحفاوة إنما تكون فً المسؤلة، وهً البشاشة للمسبول عند 
مرة. فٌمال: سؤلت « الباء»مرة، وبـ« عن»المسؤلة، واإلكثار من السإال عنه، والسإال ٌوصل بـ

بؤؼلب الحرفٌن اللذٌن ٌوصل عنه، وسؤلت به. فلما وضع لوله: "حفً" موضع السإال، وصل 
 :(ٓٔ)، كما لال الشاعر«عن»بهما السإال، وهو 

ٍ َعْن أَِخٌِه َكؤَنَّهُ             بِِذْكَرتِِه َوْسنَاُن أَْو ُمتََواِسنُ  ًّ  .(ٔٔ)"سَُإاَل َحِف
 .(ٕٔ)، أى: عالم بها بلٌػ فً العلم بها«كؤنن حفى بها»لرأ ابن مسعود: و
ِ{ ]األعراؾ : }لُْل لوله تعالى:  لل لهم: إنما علمها عند  [، أي:"12ٔإِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ

 .(ٖٔ)"هللا الذي ٌعلم ؼٌب السموات واألرض
معناه: لل، ٌا دمحم، لسابلٌن عن ولت الساعة وحٌن مجٌبها: ال علم لً  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)بذلن، وال علم به إال عند هللا الذي ٌعلم ؼٌب السموات واألرض"

                                                             
 .55ٕ/ٖٔ(:ص5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .51ٕ/ٖٔ(:ص1ٗٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .51ٕ/ٖٔ(:ص1ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .51ٕ/ٖٔ(:ص1ٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .51ٕ/ٖٔ(:ص1ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .55ٕ-51ٕ/ٖٔ(:ص1٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .51ٕ/ٖٔ(:ص1ٓٗ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .51ٕ/ٖٔ(:ص1ٔٗ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٓٓ/ٖٔ(:ص5ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
ها أبو من لصٌدة له طوٌلة. وبهذه الرواٌة التً روا ٘ٗ: ٖلمعطل الهذلً، انظر: دٌوان الهذلٌٌن الشعر  (ٓٔ)

جعفر ))سإال حفً(( ، ٌختل سٌاق الشعر. ورواٌته فً دٌوانه: فإن ترنً لصداا لرٌباا، فإنه ... بعٌد علً المرء 
 الحجازي أٌن

ا بها الدار آمن  بعٌد على ذى حاجة، ولو أننى ... إذا نفجت ٌوما
 ٌمول الذي أمسى إلى الحرز أهله: ... بؤي الحشاء أمسى الخلٌط المباٌن

 الؽنً عن أخٌه، كؤنه ... بذكرته وسنان أو متواسنسإال 
ا، فهو ٌسؤل عنه وٌمول: ))بؤي  و ))الذي أمسى إلى الحرز أهله(( هو الذي صار فً مكان حصٌن آمناا مطمبنا

ال سإال حفً  -الحشا(( ، بؤي النواحً أمسً فبلن؟ وهو صاحبه المفارق. ثم ٌمول: إنه ٌسؤل سإال ؼٌر حفً 
 .أخٌه(( وأنما ٌذكره كالنابم أو المتناوم، لملة حفاوة به ))سإال ؼنً عن -
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٔٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ولكنَّ أكثر الناس ال  [، أي:"12ٔ}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)" هللاٌعلمون أن ذلن ال ٌعلمه إال

 .(ٕ)أنه العالم بها، وأنه المختص بالعلم بها" لال الزمخشري:أي:" 
ٌمول: ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون أن ذلن ال ٌعلمه إال هللا، بل ٌحسبون  لال الطبري:" 

 .(ٖ)أن علم ذلن ٌوجد عند بعض خلمه"
 .(ٗ)"ال ٌعلمون السبب الذي ألجله أُخْفٌتْ  لال الصابونً:أي:" 
فلذلن حرصوا على ما ال ٌنبؽً الحرص علٌه، وخصوصا مثل حال  السعدي:"لال  

هإالء الذٌن ٌتركون السإال عن األهم، وٌدعون ما ٌجب علٌهم من العلم، ثم ٌذهبون إلى ما ال 
 .(٘)سبٌل ألحد أن ٌدركه، وال هم مطالبون بعلمه"

ت هللا علٌه وسبلمه  نبً فهذا النبً األمً سٌد الرسل وخاتمهم دمحم صلوا لال ابن كثٌر:" 
الرحمة ، ونبً التوبة ، ونبً الملحمة ، والعالب والُممَفًَّ ، والحاشر الذي تحشر  الناس على 
لدمٌه ، مع لوله فٌما ثبت عنه فً الصحٌح من حدٌث أنس وسهل بن سعد ، رضً هللا عنهما : 

لٌها. ومع هذا كله ، لد أمره ، ولرن بٌن إصبعٌه السبابة والتً ت(ٙ)«بعثت أنا والساعة كهاتٌن»
ِ َولَِكنَّ  هللا تعالى أن ٌَُرد علم ولت الساعة إلٌه إذا سبل عنها ، فمال : } لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ

 .(2)"أَْكثََر النَّاِس ال ٌَْعلَُموَن {
صلى هللا علٌه  -لال: بٌنا نحن عند رسول هللا  -رضً هللا عنه-عن عمر بن الخطاب 
ذات ٌوم إذ طلع علٌنا رجل شدٌد بٌاض الثٌاب شدٌد سواد الشعر ال ٌرى علٌه أثر السفر  -وسلم 

فؤسند ركبتٌه إلى ركبتٌه ووضع كفٌه على فخذٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وال ٌعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى 
: أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن اإلسبلم فمال رسول هللا ولال ٌا دمحم أخبرنى ع

رسول هللا وتمٌم الصبلة وتإتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البٌت إن استطعت إلٌه سبٌبل لال 

صدلت فعجبنا له ٌسؤله وٌصدله لال فؤخبرنى عن اإلٌمان لال أن تإمن باهلل ومبلبكته وكتبه 
سله والٌوم اآلخر وتإمن بالمدر خٌره وشره لال: صدلت، لال فؤخبرنى عن اإلحسان لال أن ور

تعبد هللا كؤنن تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌران، لال فؤخبرنى عن الساعة لال: ما المسإول عنها 
راة بؤعلم من السابل، لال: فؤخبرنى عن أماراتها، لال أن تلد المرأة ربتها وأن ترى الحفاه الع

العالة رعاء الشاء ٌتطاولون فى البنٌان ثم انطلك فلبثت ملٌا ثم لال ٌا عمر أتدرى من السابل 
 .(1)للت هللا ورسوله أعلم لال فإنه جبرٌل أتاكم ٌعلمكم دٌنكم"

: "أنه سبل متى الساعة؟ فمال: لمد سؤلتمونى عن أمر ما -رضً هللا عنه-وعن على 
ن شبتم أنبؤتكم بؤشٌاء إذا كانت لم ٌكن للساعة خبر إذا كانت ٌعلمه جبرٌل وال مٌكابٌل ولكن إ

                                                             
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٔٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٓٔسر السعدي:تف (٘)
 أما حدٌث أنس بن مالن : (ٙ)

 (.5ٕ٘ٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )ٗٓ٘ٙفؤخرجه البخاري فً صحٌحه برلم )
 وأما حدٌث سهل بن سعد : 

 . (5ٕ٘ٓ( ومسلم فً صحٌحه برلم )5ٖٙٗفؤخرجه البخاري فً صحٌحه برلم )
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
( ، والترمذى 5٘ٙٗ، رلم ٖٕٕ/ٗ( ، وأبو داود )1، رلم ٖٙ/ٔومسلم )( ، 2ٖٙ، رلم ٔ٘/ٔأخرجه أحمد )(1)
، ٕٗ/ٔ( ، وابن ماجه )2ٕٔٔٔ، رلم 1ٕ٘/ٙ( ولال: حسن صحٌح. والنسابى فى الكبرى )ٕٓٔٙ، رلم ٙ/٘)
 ( .1ٙٔ، رلم 15ٖ/ٔ( ، وابن حبان )ٕٗٓ٘، رلم 2ٕٔ/ٗ( ، وابن خزٌمة )ٖٙرلم 

 .(ٕٓٙٙٓ، رلم ٖٕٓ/ٓٔبٌهمى )( ، وال1ٕٕ/ٕوأخرجه أٌضا: الدارلطنى )
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األلسن لٌنة والملوب تناول ورؼب الناس فى الدنٌا وظهر البناء على وجه األرض واختلؾ 
 .(ٔ)األخوان فصار هواهما شتى وبٌع حكم هللا بٌعا"

فمال : "علمها عند ربً ال أبً ٌذكر عن حذٌفة لال : سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الساعة  
ٌَُجلٌِّها لولتها إال هو ، ولكن سؤخبركم  بمشارٌطها ، وما ٌكون بٌن ٌدٌها : إن بٌن ٌدٌها فتنة 
ا" ، لالوا : ٌا رسول هللا ، الفتنة لد عرفناها ، فالهرج ما هو ؟ لال بلسان الحبشة  وهرجا

 .(ٕ)اد أحد ٌعرؾ أحداا"لال: َوٌُلمَى بٌن الناس التَّنَاكُر ، فبل ٌك«. المتل:»
 الفوابد:
أن مجًء الساعة من مفاتٌح الؽٌب التً استؤثر هللا تعالى بعلمها، كما لال تعالى: }إِنَّ  -ٔ

ٌَْث َوٌَْعلَُم َما فًِ اأْلَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس َماذَا تَْكِسبُ  ُل اْلَؽ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َوٌُنَّزِ ا  َّللاَّ َؼدا
[ ولال تعالى: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أٌََّاَن ْٖٗدِري نَْفٌس ِبؤَّيِ أَْرٍض تَُموُت{ ]لممان: َوَما تَ 

ِض اَل ُمْرَساَها لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َربًِّ اَل ٌَُجلٌَِّها ِلَوْلتَِها إِالَّ هَُو ثَمُلَْت فًِ السََّماَواِت َواأْلَرْ 
ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أٌََّاَن ُمْرَساَها 12ٔتَةا{ ]األعراؾ: تَؤْتٌِكُْم إِالَّ بَؽْ  [ اآلٌة، ولال تعالى: }

لال »[ اآلٌات، ولما ٗٗ - ٕٗإِلَى َربَِّن ُمْنتََهاَها{ ]النازعات:  -فٌَِم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها  -
 (ٖ)« ول عنها بؤعلم من السابلجبرٌل للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: فؤخبرنً عن الساعة. لال: " ما المسب

، وتبل اآلٌة « فً خمس ال ٌعلمهن إال هللا تعالى»وذكر أماراتها وزاد فً رواٌة: 
 السابمة.

أن للساعة أشراط بعضها فً الكتاب وبعضها فً السنة ولٌس معنى ذلن أنه تحدٌد   -ٕ
 لولتها وإنما هً ممدمات تدل على لربها فمط.

ٌعلم الؽٌب إال هللا، ومن علمه هللا شٌبا منه علم كما علم نبٌه استؤثر هللا بعلم الؽٌب فبل  -ٖ
ملسو هيلع هللا ىلص بعض المؽٌبات، والمعلم بالشًء ال ٌمال فٌه ٌعلم الؽٌب وإنما ٌمال علمه ربه ؼٌب 

 كذا وكذا فعلمه:
 

 المرآن
 ُ ا إاِل  َما َشاَء ّللا  ٌِْر َوَما }لُْل اَل أَْمِلُن ِلنَْفِسً نَْفعًا َواَل َضرًّ ٌَْب اَلْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخ َولَْو كُْنُت أَْعلَُم اْلغَ
ًَ السُّوُء إِْن أَنَا إاِل  نَِذٌٌر َوَبِشٌٌر ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن )  [11ٔ({ ]األعراف : 11َٔمس نِ

 التفسٌر:
هللا، ولو كنت : ال ألدُر على َجْلِب خٌر لنفسً وال دفع شر ٌحل بها إال ما شاء -أٌها الرسول-لل 

أعلم الؽٌب لفعلت األسباب التً أعلم أنها تكثِّر لً المصالح والمنافع، والتَّمٌُت ما ٌكون من الشر 
ا ٌصدلون  ؾ من عمابه، وأبشر بثوابه لوما لبل أن ٌمع، ما أنا إال رسول هللا أرسلنً إلٌكم، أخّوِ

 بؤنً رسول هللا، وٌعملون بشرعه.
ُ{ ]األعراؾ : }لُْل اَل أَمْ لوله تعالى:  ا إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ  [، أي:"11ِٔلُن ِلنَْفِسً نَْفعاا َواَل َضرًّ
 .(ٗ): ال ألدُر على َجْلِب خٌر لنفسً وال دفع شر ٌحل بها إال ما شاء هللا"-أٌها الرسول-لل 

الساعة: }أٌان  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، لسابلٌن عن لال الطبري:" 
مرساها{؟ ال ألدر على اجتبلب نفع إلى نفسً، وال دفع ضر ٌحّل بها عنها إال ما شاء هللا أن 

 .(٘) "أملكه من ذلن، بؤن ٌمّوٌنً علٌه وٌعٌننً

                                                             
 ( ..2ٖ٘ٗٙ، رلم ٔٓ٘/2أخرجه ابن أبى شٌبة )(ٔ)
. لال ابن كثٌر فً ( : "رجاله رجال الصحٌح"5ٖٓ/2( لال الهٌثمً فً المجمع )15ٖ/٘المسند )(ٕ)

 لم ٌروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه". :"ٖٕ٘/ٖتفسٌره:
 .(٘، ٔ)اإلٌمان / ( ، ومسلم 222ٗ، ٓ٘رواه البخاري )(ٖ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
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أي: ال أملن أن أجلب إلى نفسً خٌرا وال أدفع عنها شرا، فكٌؾ أملن  لال المرطبً:" 
الهدى والضبلل. }إال ما شاء هللا{ فً موضع نصب علم الساعة. ولٌل: ال أملن لنفسً 

 .(ٔ)باالستثناء. والمعنى: إال ما شاء هللا أن ٌملكنً ٌمكننً منه"
فإنً فمٌر مدبر، ال ٌؤتٌنً خٌر إال من هللا، وال ٌدفع عنً الشر إال  لال السعدي:أي:" 

 .(ٕ)هو، ولٌس لً من العلم إال ما علمنً هللا تعالى"
أمره هللا تعالى أن ٌفّوض األمور إلٌه ، وأن ٌخبر عن نفسه أنه ال ٌعلم  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْب  الؽٌب ، وال اطبلع له على شًء من ذلن إال بما أطلعه هللا علٌه ، كما لال تعالى : } َعاِلُم اْلؽَ
ٌْبِِه أََحداا  إِال َمِن اْرتََضى ِمْن َرسُوٍل فَإِنَّهُ ٌَْسلُُن  ا { فَبل ٌُْظِهُر َعلَى َؼ ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه َرَصدا ِن ٌََد ٌْ ِمْن بَ

 .(ٖ)"[2ٕ،  ٕٙ]الجن : 
}لل ال أملن لنفسً{ هو إظهار للعبودٌة واالنتفاء عما ٌختص  لال الزمخشري:" 

بالربوبٌة من علم الؽٌب: أى: أنا عبد ضعٌؾ ال أملن لنفسً اجتبلب نفع وال دفع ضرر 
 .(ٗ)كالممالٌن والعبٌد، }إال ما شاء{ ربى ومالكى من النفع لً والدفع عنى"

ٌَْب اَلسْ لوله تعالى:  ٌِْر{ ]األعراؾ : }َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم اْلؽَ ولو  [، أي:"11ٔتَْكثَْرُت ِمَن اْلَخ
كنت أعلم الؽٌب لفعلت األسباب التً أعلم أنها تكثِّر لً المصالح والمنافع"
(٘). 

ٌمول: لو كنت أعلم ما هو كابن مما لم ٌكن بعد ألعددت الكثٌر من  لال الطبري:" 
 .(ٙ)الخٌر"
انت حالى على خبلؾ ما هً علٌه، ومن ولو كنت أعلم الؽٌب لك لال الزمخشري:أي:" 

استكثار الخٌر، واستؽزار المنافع، واجتناب السوء والمضار، حتى ال ٌمسنً شًء منها. ولم 
أكن ؼالبا مرة ومؽلوبا أخرى فً الحروب، ورابحا وخاسرا فً التجارات، ومصٌبا مخطبا فً 

 .(2)التدابٌر"

هللا عز وجل منً من لبل أن ٌعرفنٌه المعنى لو كنت أعلم ما ٌرٌد لال المرطبً:" 
 .(1)لفعلته"
أي: لفعلت األسباب التً أعلم أنها تنتج لً المصالح والمنافع، ولحذرت  لال السعدي:" 

 .(5)من كل ما ٌفضً إلى سوء ومكروه، لعلمً باألشٌاء لبل كونها، وعلمً بما تفضً إلٌه"
ٌْبَ لوله تعالى:وفً   ٌِْر{ ]األعراؾ :  }َولَْو كُْنُت أَْعلَُم اْلؽَ [، خمسة 11ٔاَلْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخ
 ألوال:

 .(ٕٔ)، وابن جرٌج(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)أحدها : الستكثرت من العمل الصالح ، لاله الحسن
كان إذا »فٌه نظر ؛ ألن عمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان َدٌمة. وفً رواٌة :  لال ابن كثٌر:" 

فجمٌع عمله كان على منوال واحد ، كؤنه ٌنظر إلى هللا ، عز وجل ، فً ، (ٖٔ)«عمل عمبل أثبته
 .(ٗٔ)جمٌع أحواله ، اللهم إال أن ٌكون المراُد أن ٌرشد ؼٌره إلى االستعداد لذلن ، وهللا أعلم"

                                                             
 .ٖٖٙ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘ٔ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٖٙ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (5)
 .1ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٖٔ(:ص5٘ٗ٘ٔانظر: تفٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗٗ٘ٔانظر: تفٌر الطبري) (ٕٔ)
 .( من حدٌث عابشة ، رضً هللا عنها21ٖ( رواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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معناه: لعلمت إذا اشترٌت شٌبا ما أربح فٌه فبل أبٌع شٌبا إال ربحت فٌه وال ٌصٌبنً  والثانً :
واألحسن فً هذا ما رواه الضحان ،  ، ورجحه ابن كثٌر لاببل:"(ٔ)لول ابن عباسالفمر. وهذا 
 .(ٕ)"عن ابن عباس

 . (ٖ)والثالث: الجتنبت ما ٌكون من الشّر واتَّمٌته. لاله ابن زٌد
 .(ٗ)والرابع: ألعددت من السنة المخصبة للسنة المجدبة ، لاله الفراء

. لال (ٙ)، والطبري(٘). ذكره الفراءالرخصلعرفت الؽبلء فاستعددت له فى والخامس : 
 .(2)الماوردي:"وهو شاذ"

المعنى لو كنت أعلم ما ٌرٌد هللا عز وجل منً من لبل أن ٌعرفنٌه  لال المرطبً:" 
لفعلته. ولٌل: لو كنت أعلم متى ٌكون لً النصر فً الحرب لماتلت فلم أؼلب. ولال ابن عباس: 

ً زمن الخصب ما ٌكفٌنً. ولٌل: المعنى لو كنت أعلم لو كنت أعلم سنة الجدب لهٌؤت لها ف
التجارة التً تنفك الشترٌتها ولت كسادها. ولٌل: المعنى لو كنت أعلم متى أموت الستكثرت من 
العمل الصالح، عن الحسن وابن جرٌج. ولٌل: المعنى لو كنت أعلم الؽٌب ألجبت عن كل ما 

 .(1)أسؤل عنه. وكله مراد، وهللا أعلم"
ًَ السُّوُء{ ]األعراؾ : تعالى: لوله  نِ والتَّمٌُت ما ٌكون من الشر لبل  [، أي:"11ٔ}َوَما َمسَّ
 .(5)أن ٌمع"
 .(ٓٔ)ٌمول: وما مسنً الضر" لال الطبري:" 
ًَ السُّوُء{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    :(ٔٔ)[، ثبلثة وجوه11ٔ}َوَما َمسَّنِ

 .(ٕٔ)الحسن أحدهما : ما بً جنون كما زعم المشركون ، لاله
 والثانً : ما مسنً الفمر الستكثاري من الخٌر.

 والثالث : ما دخلت على شبهة .

لد ٌنالنً ما ٌنالنً من السوء، ولد ٌفوتنً ما  -لعدم علمً  -أي:" ولكنً  لال السعدي:
 .(ٖٔ)ٌفوتنً من مصالح الدنٌا ومنافعها، فهذا أدل دلٌل على أنً ال علم لً بالؽٌب"

، ما أنا إال  [، أي:"11ٔ}إِْن أَنَا إِالَّ نَِذٌٌر َوبَِشٌٌر ِلَمْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
ا ٌصدلون بؤنً رسول هللا،  ؾ من عمابه، وأبشر بثوابه لوما رسول هللا أرسلنً إلٌكم، أخّوِ

 .(ٗٔ)وٌعملون بشرعه"
إلى الجنون، ولٌل:  هذا استبناؾ كبلم، أي لٌس بً جنون، ألنهم نسبوه لال المرطبً:" 

 .(٘ٔ)هو متصل، والمعنى لو علمت الؽٌب لما مسنً سوء ولحذرت"

                                                             
 .5ٕٙٔ/٘(:ص1ٕٙٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٖٔ(:ص5ٙٗ٘ٔانظر: تفٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٓٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٕٖٓ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .2ٖٖ-ٖٖٙ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٖٖ/2تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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ٌمول: ما أنا إال رسوٌل هلل أرسلنً إلٌكم، أنذر عمابه َمن عصاه منكم  لال الطبري:" 
وخالؾ أمره، وأبّشَر بثوابه وكرامته من آمن به وأطاعه منكم، ولوله: }لموم ٌإمنون{، ٌمول: 

 .(ٔ)رسول، وٌمرون بحمٌة ما جبتهم به من عنده" ٌصدلون بؤنً هلل
ثم أخبر أنه إنما هو نذٌر وبشٌر ، أي : نذٌر من العذاب ، وبشٌر  لال ابن كثٌر:" 

َر بِِه اْلُمتَِّمٌَن َوتُْنِذَر بِِه لَْوما  ا { للمإمنٌن بالجنات ، كما لال تعالى : } فَإِنََّما ٌَسَّْرَناهُ بِِلَساِنَن ِلتُبَّشِ ا لُدًّ
 .(ٕ)["52]مرٌم : 
ت نذٌرا وبشٌرا، وما من شؤنى أنى أعلم إن أنا إال عبد أرساال لال الزمخشري:أي:" 

الؽٌب لموم ٌإمنون ٌجوز أن ٌتعلك بالنذٌر والبشٌر جمٌعا، ألن النذارة والبشارة إنما تنفعان 
فٌهم. أو ٌتعلك بالبشٌر وحده وٌكون المتعلك بالنذٌر محذوفا أى إال نذٌر للكافرٌن، وبشٌر لموم 

 .(ٖ)ٌإمنون"
ذر العموبات الدٌنٌة والدنٌوٌة واألخروٌة، وأبٌن األعمال أي:" }نَِذٌٌر{ أن لال السعدي:

 المفضٌة إلى ذلن، وأحذر منها. 
}َوبَِشٌٌر{ بالثواب العاجل واآلجل، ببٌان األعمال الموصلة إلٌه والترؼٌب فٌها، ولكن 
لٌس كل أحد ٌمبل هذه البشارة والنذارة، وإنما ٌنتفع بذلن وٌمبله المإمنون، وهذه اآلٌات 

 مات، مبٌنة جهل من ٌمصد النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌدعوه لحصول نفع أو دفع ضر.الكرٌ
فإنه لٌس بٌده شًء من األمر، وال ٌنفع من لم ٌنفعه هللا، وال ٌدفع الضر عمن لم ٌدفعه 
هللا عنه، وال له من العلم إال ما علمه هللا تعالى، وإنما ٌنفع من لبل ما أرسل به من البشارة 

، وعمل بذلن، فهذا نفعه ملسو هيلع هللا ىلص، الذي فاق نفع اآلباء واألمهات، واألخبلء واإلخوان بما والنذارة
 .(ٗ)حث العباد على كل خٌر، وحذرهم عن كل شر، وبٌنه لهم ؼاٌة البٌان واإلٌضاح"

 الفوابد:

أن معرفة الولت الذي تكون فٌه الساعة ال ٌعرفه إال رب من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ
العزة، وأنها تؤتً بؽتة، وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌدري متى هً، والساعة إحدى مفاتح الؽٌب 

ٌَْث َوٌَْعلَُم َما  الخمسة التً هً من مكنونات علم ُل اْلَؽ َ ِعنَدهُ ِعْلمُ السَّاَعِة َوٌُنَّزِ هللا }إِنَّ َّللاَّ
اذَا تَ  َ فًِ اأْلَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس مَّ ِ أَْرٍض تَُموُت إِنَّ َّللاَّ ا َوَما تَْدِري نَْفٌس بِؤَّي ْكِسُب َؼدا

 [ .َٖٗعِلٌٌم َخبٌٌِر{ ]لممان: 
وفً صحٌح البخاري عن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه 
َ ِعنَدهُ  ِعْلُم  وسلم، لال: " مفاتح الؽٌب خمس ال ٌعلمهن إال هللا، ثم تبل هذه اآلٌة )إِنَّ َّللاَّ

  .(٘)["ٖٗالسَّاَعِة( " ]لممان: 
فً اآلٌة بٌان إشكاالت تتعلك بتحدٌد ولت الساعة، إذ بٌّنا فٌما سبك أن ولت المٌامة  -ٕ

ؼٌب ال ٌعلمه إال هللا، ولكن ٌشكل على هذا أحادٌث ظن بعض الناس أنها تحدد 
تعارض بها  موعدها، وهذه األحادٌث بعضها ؼٌر صحٌح فبل ٌلتفت إلٌها، وال ٌجوز أن

النصوص المطعٌة الثبوت المطعٌة الداللة، ومنها أحادٌث صحٌحة، ولكن داللتها على 
 تحدٌد ٌوم المٌامة ؼٌر صرٌحة.

كما ٌمول العبلمة ابن  -فمن األحادٌث الباطلة المكذوبة المخالفة لصرٌح المرآن 
ونحن فً األلؾ حدٌث ممدار الدنٌا " وأنها سبعة آالؾ سنة،  -المٌم رحمه هللا تعالى 

 السابعة ".
ا لكان كل أحد عالماا  ٌمول ابن المٌم: " وهذا من أبٌن الكذب، ألنه لو كان صحٌحا
أنه لد بمً من ولتنا هذا مبتان وواحد وخمسون سنة " أي: فً الولت الذي كان ٌكتب 

                                                             
 .ٖٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٖالعلوم والحكم البن رجب: )جامع (٘)
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ٌَّاَن ُمْرَساَها لُْل إِنََّما فٌه الشٌخ ابن المٌم مإلفه " وهللا تعالى ٌمول: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أَ 
َماَواِت َواألَْرِض الَ تَؤْتٌِكُْم إِالَّ بَ  ْؽتَةا ِعْلُمَها ِعنَد َربًِّ الَ ٌَُجلٌَِّها ِلَوْلتَِها إِالَّ هَُو ثَمُلَْت فًِ السَّ

ًٌّ َعْنَها لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد هللِا{ ]األعراؾ:   .(ٔ)"[12ٌَْٔسؤَلُونََن َكؤَنََّن َحِف
ا أن األلؾ السابعة هذه مضت  ألول: ومما ٌدل على كذب هذا الحدٌث لطعا

 وانمضت منذ أربعمابة سنة، وكثٌر من أشراط الساعة لم ٌمع بعد.
ومن األحادٌث الصحٌحة التً ال تدل على تحدٌد ٌوم المٌامة ما رواه مسلم عن 

ٌمول: " لبل أن ٌموت بشهر: " تسؤلونً عن  جابر بن عبد هللا لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
الساعة، وإنما علمها عند هللا، وألسم باهلل ما على األرض من نفس منفوسة الٌوم ٌؤتً 

 . (ٕ)علٌها مابة سنة وهً حٌة ٌومبذ "
وفً الصحٌحٌن عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما، لال: صلى بنا رسول 

لعشاء فً آخر حٌاته، فلما سلَّم لال: " أرأٌتكم لٌلتكم هذه، فإن على هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة ا
 .(ٖ)رأس مابة سنة منها ال ٌبمى ممن هو الٌوم على ظهر األرض أحد "

إن التؤمل فً هذٌن الحدٌثٌن ٌدل داللة واضحة على أن الرسول صلى هللا علٌه 
المرن الذي هو فٌه، أي أنه  وسلم لم ٌرد فً ألواله هذه لٌام الساعة، وإنما أراد انمضاء

ا عندما لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما لال، ولد فمه هذا المعنى  بعد مابة عام ٌموت كل من كان حٌا
ابن عمر رضً هللا عنه، وفمَّه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتى فً فهم معنى لول 

بعد سٌاق عبد هللا بن عمر لحدٌث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ففً سنن الترمذي وسنن أبً داود 
فً ممالة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تلن، فٌما ٌتحدثونه  (ٗ)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص السابك، لال: " فوهل الناس 

بهذه األحادٌث: نحو مابة سنة، وإنما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ال ٌبمى ممن هو على ظهر 
 . (٘)أن ٌنخرم المرن " األرض أحد، ٌرٌد بذلن:

إذا  وفً صحٌح البخاري وصحٌح مسلم عن عابشة، لالت: " كان األعراب
لدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، سؤلوه عن الساعة، متى الساعة؟ فٌنظر إلى أحدث إنسان 
منهم، فٌمول: إن ٌعش هذا، إن ٌدركه الهرم، حتى لامت علٌكم الساعة " لال هشام: 

 . (ٙ)وتهمٌعنً م
وفً صحٌح مسلم عن أنس بن مالن رضً هللا عنه، " أن رجبلا سؤل رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: متى الساعة؟ فسكت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنٌهة، ثم نظر إلى ؼبلم بٌن ٌدٌه من أَْزد 

ر هذا الؽبلم، لم ٌدركه الهرم حتى تموم الساعة، ل ال أنس: وذلن َشنُوَءة، فمال: إن عُّمِ
 .(2)الؽبلم من أترابً ٌومبذ " 

ومراد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً هذٌن الحدٌثٌن ساعة المخاطبٌن، كما فسر ذلن هشام أحد 
رواة الحدٌث األول: ٌعنً موتهم، فإن ساعة كل إنسان موته، وهذا الجواب من الرسول 

إلى االستعداد للموت والتؤهب له، والموت لرٌب ملسو هيلع هللا ىلص ٌعرؾ بجواب الحكٌم، فإنه أرشدهم 
 .(1)لرٌب

اختصاص علم الؽٌب باهلل، ونفٌه عن ؼٌره تعالى من المبلبكة واألنبٌاء، ومن الفوابد:  -ٖ
 واألولٌاء، والجن. تدل على ذلن آٌات كثٌرة أذكر منها بعضها على سبٌل المثال:

ٌُْب السََّماَواتِ  -ٕ- ٔ ِ َؼ  [ .22، النحل: َٖٕٔواأْلَْرِض{ ]هود:  لوله تعالى: }َوَّلِلَّ

                                                             
 ..1ٓالمنار المنٌؾ، البن المٌم: ص (ٔ)
 .( ومعنى: نفس منفوسة: أي مولودة215ٓ( ، ورلم الحدٌث: )12ٖ/ٓٔجامع األصول: )(ٕ)
 .(215ٔ( ، ورلم الحدٌث: )11ٖ/ٓٔجامع األصول: )(ٖ)
 .الوهل: الفزع. أو ذهاب الفكر مذاهب بعٌدة عن المراد(ٗ)
 .(215ٔ( ، ورلم الحدٌث: )11ٖ/ٓٔامع: )صحٌح الج(٘)
 .(215ٕ( ، ورلمه: )15ٖ/ٓٔجامع األصول: )(ٙ)
 .(215ٖ( ، ورلمه: )15ٖ/ ٓٔجامع األصول: )(2)
 .ٕٙٔ-ٕٗٔانظر: المٌامة الصؽرى، عمر بن سلٌمان األشمر: (1)
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َماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الكهؾ:  - ٖ ٌُْب السَّ  [ .ٕٙلوله تعالى: }لَهُ َؼ
ٌَْب السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]البمرة:  - ٗ  [ .ٖٖلوله تعالى: }لَاَل أَلَْم أَلُْل لَكُْم إِنًِّ أَْعلَُم َؼ
َ َعاِلمُ  - ٘ َماَواِت َواأْلَْرِض{ ]فاطر:  لوله سبحانه: }إِنَّ َّللاَّ ٌِْب السَّ  [ .1َٖؼ
َماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الحجرات:  - ٙ ٌَْب السَّ َ ٌَْعلَُم َؼ  [ .1ٔلوله سبحانه: }إِنَّ َّللاَّ
ِ{ ]ٌونس:  - 2 ٌُْب َّلِلَّ  [ .ٕٓلوله سبحانه: }فَمُْل إِنََّما اْلؽَ
ٌِْب الَ  - 1  [ .5٘ ٌَْعلَُمَها إِالَّ ُهَو{ ... ]األنعام: لوله عز وجل: }َوِعْنَدهُ َمَفاتُِح اْلؽَ
ُ{ ... ]النمل:  - 5 ٌَْب إِالَّ َّللاَّ لوله عز وجل: }لُْل اَل ٌَْعلَُم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلؽَ
ٙ٘. ] 
ٌَْث َوٌَْعلَُم مَ  - ٓٔ ُل اْلؽَ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َوٌُنَّزِ ا فًِ اأْلَْرَحاِم{ ... لوله عز وجل: }إِنَّ َّللاَّ

 [ .ٖٗ]لممان: 
لوله جل وعبل: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أٌََّاَن ُمْرَساَها لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َربًِّ اَل  - ٔٔ

ًٌّ ٌَُجلٌَِّها ِلَوْلتَِها إِالَّ هَُو ثَمَُلْت فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل تَؤْتٌِكُْم إِالَّ  بَْؽتَةا ٌَْسؤَلُونََن َكؤَنََّن َحِف
ِ{ ]األعراؾ:   [ .12َٔعْنَها لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ

ِ َوَما ٌُْدِرٌَن لََعلَّ  - ٕٔ لوله جل وعبل: }ٌَْسؤَلَُن النَّاُس َعِن السَّاَعِة لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ
 [ .ٖٙألحزاب: السَّاَعةَ تَكُوُن لَِرٌباا{ ]ا

ٌَّاَن ُمْرَساَها فٌَِم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها إَِلى  -ٗٔ- ٖٔ لوله جل وعبل: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أَ
 [ .ٗٗ -َٕٗربَِّن ُمْنتََهاَها{ ]النازعات: 

ُم اْلؽٌُُوِب{ ]المابدة:  -1ٔ- ٘ٔ ، سبؤ 21، التوبة ٙٔٔ، 5ٓٔلوله سبحانه وتعالى: }َعبلَّ
ٗ1. ] 
َهاَدةِ{ ]األنعام:  -1ٕ- 5ٔ ٌِْب َوالشَّ ، ٘ٓٔ، 5ٗ، التوبة: 2ٖلوله سبحانه وتعالى: }َعاِلُم اْلؽَ

، التؽابن: 1، الجمعة: ٕٕ، الحشر: ٙٗ، الزمر: ٙ، السجدة: 5ٕ، المإمنون: 5الرعد: 
ٔ1. ] 
ٌِْب{ ]سبؤ: -ٖٓ- 5ٕ  [ .ٕٙ، الجن: ٖلوله سبحانه وتعالى: }َعاِلِم اْلؽَ
بارن وتعالى عن رسوله نوح علٌه الصبلة والسبلم: }َواَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي لوله ت - ٖٔ

ٌَْب َواَل أَلُوُل إِنًِّ َملٌَن{ ]هود:  ِ َواَل أَْعلَُم اْلؽَ  [ .َٖٔخَزابُِن َّللاَّ
ِ َواَل أَْعلَمُ  - ٕٖ ٌَْب َواَل  لوله تعالى آمرا أشرؾ رسله: }لُْل اَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ اْلَؽ

{ ]األنعام:  ًَّ َِّبُع إِالَّ َما ٌُوَحى إَِل  [ .ٓ٘أَلُوُل لَكُْم إِنًِّ َمَلٌن إِْن أَت
ٖٖ -  ُ ا إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ لوله سبحانه آمرا أفضل أنبٌابه: }لُْل اَل أَْمِلُن ِلنَْفِسً نَْفعاا َواَل َضرًّ

ٌَْب اَلْستَ  ًَ السُّوُء{ ]األعراؾ: َولَْو كُْنُت أَْعلَُم اْلؽَ ٌِْر َوَما َمسَّنِ  [ .11ْٔكثَْرُت ِمَن اْلَخ
ولوله عز وجل: }َوِمْن أَْهِل اْلَمِدٌنَِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق اَل تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم{  - ٖٗ

 [ .ٔٓٔ]التوبة: 
سُِل َوَما أَْدِري َما ٌُْفَعُل ِبً ولوله سبحانه آمرا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: }لُْل َما كُنْ  - ٖ٘ ُت بِْدعاا ِمَن الرُّ

{ ]األحماؾ:  ًَّ  [ .5َواَل بِكُْم إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما ٌُوَحى إِلَ
ا{ ]الطبلق:  - ٖٙ َ ٌُْحِدُث بَْعَد ذَِلَن أَْمرا  [ .ٔولوله جل وعبل: }اَل تَْدِري لَعَلَّ َّللاَّ
مَْد َجاَءْت ُرسُلَُنا إِْبَراِهٌَم.... فََما َلبَِث أَْن َجاَء بِِعْجٍل ولوله سبحانه وتعالى: }َولَ  -5ٖ- 2ٖ

ٌِْه نَِكَرهُْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخٌفَةا لَالُوا اَل تََخْؾ إِنَّا أُرْ  َل ٌِْدٌَُهْم اَل تَِصُل إِ ا َرأَى أَ ِسْلنَا إِلَى َحنٌٍِذ فَلَمَّ
َكْت فَبَشَّْرنَاَها ِبإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب لَاَلْت لَْوِم لُوٍط َواْمَرأَتُهُ لَابَِمةٌ فََضحِ 

ٌء َعِجٌٌب لَالُوا أَتَْعَجبٌَِن ِمْن أَْمِر  ًْ ا إِنَّ َهذَا لََش ٌْخا ٌْلَتَى أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهذَا بَْعِلً َش ِ ٌَاَو َّللاَّ
ْوعُ  ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهٌَم الرَّ  [ .2ٗ -5َٙوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى ٌَُجاِدلَُنا فًِ لَْوِم لُوٍط{ ]هود:  ... فَلَمَّ

ا لَاَل  -ٗٗ- ٓٗ ٌِْه فََمالُوا َسبَلما ٌِْؾ إِْبَراِهٌَم{ }إِْذ َدَخلُوا َعلَ ولوله عز وجل: }َونَبِّبُْهْم َعْن َض
ُرَن بِؽبَُل  ًَ اْلِكَبُر إِنَّا ِمْنكُْم َوِجلُوَن لَالُوا اَل تَْوَجْل ِإنَّا نُبَّشِ ٍم َعِلٌٍم لَاَل أَبَشَّْرتُُمونًِ َعلَى أَْن َمسَّنِ

ُرونًَ لَالُوا بَشَّْرَناَن ِباْلَحّكِ فَبَل تَكُْن ِمَن اْلمَاِنِطٌَن{ ... }لَاَل فََما َخْطبُكُْم أٌََُّها  فَبَِم تُبَّشِ
 [ .2٘-ٔ٘اْلُمْرَسلُوَن{ ]الحجر: 



ٕٔٔ 
 

ٌِْه فَمَالُوا لوله سبحانه: }َهْل أَتَا - ٓ٘ - ٘ٗ ٌِْؾ ِإْبَراِهٌَم اْلُمْكَرِمٌَن إِْذ َدَخلُوا َعلَ َن َحِدٌُث َض
ٌِْهْم لَاَل أاََل  بَهُ إِلَ ا لَاَل َسبَلٌم لَْوٌم ُمْنَكُروَن فََراَغ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجٍل َسِمٌٍن فَمَرَّ تَؤْكُلُوَن َسبَلما

ْت فَؤَْوَجَس ِمْنُهْم ِخٌفَةا لَالُوا اَل  ٍة فََصكَّ تََخْؾ َوبَشَُّروهُ بِؽبَُلٍم َعِلٌٍم فَؤَْلبَلَِت اْمَرأَتُهُ فًِ َصرَّ
 [ .ٖٔ -َٕٗوْجَهَها َولَاَلْت َعُجوٌز َعِمٌٌم{ ... }لَاَل فََما َخْطبُكُْم أٌََُّها اْلُمْرَسلُوَن{ ]الذارٌات: 

ا َجاَءْت ُرسُلَُنا لُوطاا ِسًءَ  -٘٘- ٔ٘ ِبِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرعاا َولَاَل َهذَا ٌَْوٌم  لوله تعالى: }َولَمَّ
ٌِْه َوِمْن لَْبُل َكانُوا ٌَْعَملُوَن السٌَِّّبَاِت لَاَل ٌَالَْوِم َهُإاَلِء بَنَ اِتً َعِصٌٌب َوَجاَءهُ لَْوُمهُ ٌُْهَرعُوَن إِلَ

ٌِْفً أَلَ  َ َواَل تُْخُزونًِ فًِ َض ٌَْس ِمْنكُْم َرُجٌل َرِشٌٌد لَالُوا َلمَْد َعِلْمَت َما هُنَّ أَْطَهُر لَكُْم فَاتَّمُوا َّللاَّ
ةا أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن شَ  ِدٌٍد لَالُوا لَنَا فًِ بَنَاتَِن ِمْن َحّكٍ َوإِنََّن لَتَْعلَُم َما نُِرٌُد لَاَل َلْو أَنَّ ِلً بُِكْم لُوَّ

ٌَْن فَؤَسْ  ٌَِصلُوا إَِل ٌِْل{ ]هود: ٌَالُوطُ إِنَّا ُرُسُل َربَِّن لَْن   [ .1ٔ-22ِر بِؤَْهِلَن بِِمْطعٍ ِمَن اللَّ
ا َجاَء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن لَاَل إِنَّكُْم لَْوٌم ُمْنَكُروَن لَالُوا بَْل ِجبْنَاَن  -ٓٙ - ٙ٘ لوله تعالى: }فَلَمَّ

ٌْنَاَن ِباْلَحّكِ َوإِنَّا لََصاِدلُوَن فَ  ٌِْل{ ........ بَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْمتَُروَن َوأَتَ ؤَْسِر بِؤَْهِلَن بِِمْطعٍ ِمَن اللَّ
ٌِْفً فَبَل تَْفَضُحوِن{ ...... }لَالُوا أََولَْم نَْنهَ  َن }َوَجاَء أَْهُل اْلَمِدٌنَِة ٌَْستَْبِشُروَن لَاَل إِنَّ َهُإاَلِء َض

 [ .2ٔ - ٔٙ[ : َعِن اْلعَالَِمٌَن لَاَل َهُإاَلِء بَنَاتًِ إِْن كُْنتُْم فَاِعِلٌَن{ ]الحجر
بَنَّهُ  -ٖٙ- ٔٙ ًَ اَل أََرى اْلُهْدهَُد أَْم َكاَن ِمَن اْلؽَابِبٌَِن أَلَُعذِّ َر فَمَاَل َما ِل ٌْ لوله تعالى: }َوتََفمََّد الطَّ

ٌَْر بَِعٌٍد فَمَاَل أَ  ٌَنًِّ بِسُْلَطاٍن ُمبٌٍِن فََمَكَث َؼ ٌَؤْتِ ا أَْو أَلَْذبََحنَّهُ أَْو لَ َحطُت بَِما لَْم تُِحْط َعذَاباا َشِدٌدا
ٌَِمٌٍن{ ]النمل:   [ .ٕٕ-ٕٓبِِه َوِجبْتَُن ِمْن َسَبإٍ بَِنبَإٍ 

ُروا اْلِمْحَراَب إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُوَد  -٘ٙ- ٗٙ لوله جل وعبل: }َوَهْل أَتَاَن نََبؤُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ
ٌْنَنَا بِاْلَحّكِ َواَل تُْشِطْط فَفَِزَع ِمْنُهْم لَالُوا اَل تََخْؾ َخْصَماِن بَؽَى بَ  ْعُضَنا َعلَى بَْعٍض فَاْحكُْم بَ

َراِط{ ]ص:   [ .ٕٕ -َٕٔواْهِدنَا إَِلى َسَواِء الّصِ
ا لَاَل إِنََّن  -2ٗ- ٙٙ ا عُلِّْمَت ُرْشدا َّبِعَُن َعلَى أَْن تُعَلَِّمنًِ ِممَّ لوله تعالى: }لَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَت

ُ لَْن تَْستَِطٌَع مَ  ا لَاَل َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ ٌَْؾ تَْصِبُر َعلَى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبرا ا َوَك ًَ َصْبرا ِع
ٍء َحتَّى أُْحِدَث لََن ِمْنهُ  ًْ ا لَاَل فَإِِن اتَّبَْعتَنًِ فَبَل تَْسؤَْلِنً َعْن َش ا َواَل أَْعِصً لََن أَْمرا َصابِرا

ا{ .... }لَاَل أَلَْم أَلُ  ا لَاَل اَل تَُإاِخْذنًِ بَِما نَِسٌُت َواَل تُْرِهْمِنً ِذْكرا ًَ َصْبرا ْل إِنََّن لَْن تَْستَِطٌَع َمِع
ا{ .... }لَاَل َهذَا فَِراُق  ًَ َصْبرا ا{ .... }لَاَل أَلَْم أَلُْل لََن ِإنََّن لَْن تَْستَِطٌَع َمِع ِمْن أَْمِري عُْسرا

 ْ ٌْنَِن َسؤَُنبِّبَُن بِتَؤ ٌْنًِ َوبَ ِه بَ ٌْ ا{ .... }ذَِلَن تَؤِْوٌُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَ ِه َصْبرا ٌْ ِوٌِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَ
ا{ ]الكهؾ:   [ .1ٕ -َٙٙصْبرا

 [ .ٕٔلوله تعالى: }لَاَل ُخْذَها َواَل تََخْؾ َسنُِعٌُدَها ِسٌَرتََها اأْلُولَى{ ]طه:  - 2٘
ا - 2ٙ ا َولَْم ٌُعَّمِْب ٌَاُموَسى  لوله تعالى: }َوأَْلِك َعَصاَن فَلَمَّ َرآَها تَْهتَزُّ َكؤَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبرا

 [ .ٓٔاَل تََخْؾ إِنًِّ اَل ٌََخاُؾ لََديَّ اْلُمْرَسلُوَن{ ]النمل: 
ا َولَْم  - 22 ا َرآَها تَْهتَزُّ َكؤَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبِرا ٌَُعّمِْب لوله تعالى: }َوأَْن أَْلِك َعَصاَن فَلَمَّ

 [ .ٌَٖٔاُموَسى أَْلِبْل َواَل تََخْؾ ِإنََّن ِمَن اآْلِمنٌَِن{ ]المصص: 
ا ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَْن ٌَْجعَلُوهُ فًِ َؼٌَابَِة اْلُجّبِ.... َوَجاُءوا  -25- 21 لوله تعالى: }فَلَمَّ

بُْب ... أَبَاهُْم ِعَشاءا ٌَْبُكوَن لَالُوا ٌَاأَبَاَنا إِنَّا ذََهْبنَ ا نَْستَبُِك َوتََرْكَنا ٌُوسَُؾ ِعْنَد َمتَاِعنَا فَؤََكلَهُ الذِّ
ا فََصْبٌر َجِمٌٌل{ ... ]ٌوسؾ:  َلْت لَكُْم أَْنفُسُُكْم أَْمرا َوَجاُءوا َعلَى لَِمٌِصِه بَِدٍم َكِذٍب لَاَل َبْل َسوَّ

ٔ٘- ٔ1. ] 
ً نَْفِسً َواَل أَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَن إِنََّن لوله تعالى عن عٌسى علٌه السبلم: }تَْعلَُم َما فِ  - 1ٓ

ُم اْلؽٌُُوِب{ ]المابدة:   [ .ٙٔٔأَْنَت َعبلَّ
ُم  - 1ٔ ُسَل فٌََمُوُل َماذَا أُِجْبتُْم لَالُوا اَل ِعْلَم لَنَا إِنََّن أَْنَت َعبلَّ ُ الرُّ لوله تعالى: }ٌَْوَم ٌَْجَمُع َّللاَّ

 [ .5ٓٔاْلؽٌُُوِب{ ]المابدة: 
لوله سبحانه عن المبلبكة: }لَالُوا سُْبَحانََن اَل ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّن أَْنَت اْلعَِلٌُم  - 1ٕ

 [ .ٕٖاْلَحِكٌُم{ ]البمرة: 
ٌَْب َما َلبِ  - 1ٖ ٌَّنَِت اْلِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن اْلؽَ ا َخرَّ تَبَ ثُوا لوله تعالى فً حك الجن: }فَلَمَّ

 [ .ٗٔفًِ اْلعَذَاِب اْلُمِهٌِن{ ]سبؤ: 
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ْعَر َوَما ٌَْنبَِؽً لَهُ{ ]ٌس:  - 1ٗ  [.5ٙلوله تعالى فً حك رسوله الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص: }َوَما َعلَّْمَناهُ الّشِ
ًَ َخاِوٌَةٌ َعلَى عُُروِشَها لَاَل أَ  - 1٘ نَّى ٌُْحًٌِ َهِذِه لوله تعالى: }أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى لَْرٌٍَة َوِه

ا أَْو بَعْ  ُ ِمابََة َعاٍم ثُمَّ بََعثَهُ لَاَل َكْم لَِبثَْت لَاَل لَِبثُْت ٌَْوما ُ بَْعَد َمْوتَِها فَؤََماتَهُ َّللاَّ ٌَْوٍم لَاَل بَْل َّللاَّ َض 
 [ .5ٕ٘لَبِثَْت ِمابَةَ َعاٍم{ ... ]البمرة: 

ٌْنَُهْم لَاَل لوله تعالى فً األولٌاء الكرام أصحاب الك - 1ٙ ٌَتََساَءلُوا بَ هؾ: }َوَكذَِلَن بَعَثَْناهُْم ِل
ا أَْو بَْعَض ٌَْوٍم لَالُوا َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما َلبِثْتُْم{ .. . }َولَبِثُوا ِفً لَابٌِل ِمْنُهْم َكْم لَبِثْتُْم لَالُوا َلبِثَْنا ٌَْوما

َماَواِت َواأْلَْرِض َكْهِفِهْم ثبََلَث ِمابٍَة ِسِنٌَن َواْزَداُدوا تِ  ٌُْب السَّ ُ أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَهُ َؼ ْسعاا لُِل َّللاَّ
 [ .ٕٙ-5ٔأَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع{ ... ]الكهؾ: 

لوله تعالى فً حك األموات من األنبٌاء واألولٌاء وؼٌرهم ممن كان المشركون  - 12
ٌْباا َوهُْم ٌُْخَلمُوَن أَْمَواٌت ٌنادونهم عند الكربات: }َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن دُ  ِ اَل ٌَْخلُمُوَن َش وِن َّللاَّ
ٌَّاَن ٌُْبعَثُوَن{ ]النحل:  ٌُْر أَْحٌَاٍء َوَما ٌَْشعُُروَن أَ  [ .ٕٔ -َٕٓؼ

لوله تعالى أٌضا فً حك األموات من األنبٌاء واألولٌاء وؼٌرهم ممن كان  - 11
المضرات وجلب الخٌرات: }َوالَِّذٌَن المشركون ٌنادونهم عند الكربات وٌدعونهم لدفع 

تَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه َما ٌَْمِلكُوَن ِمْن لِْطِمٌٍر إِْن تَْدعُوهُْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمعُوا َما 
 [ .ٗٔ-ٖٔاْستََجابُوا لَكُْم{ ... ]فاطر: 

م ممن كان لوله تعالى أٌضا فً حك األموات من األنبٌاء واألولٌاء وؼٌره - 15
المشركون ٌنادونهم عند الكربات * وٌدعونهم لدفع المضرات وجلب الخٌرات * 
 ِ ْن ٌَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ وٌستؽٌثون بهم عند إلمام الملمات ونزول البلٌات *: }َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

 [ .٘افِلُوَن{ ]األحماؾ:َمْن اَل ٌَْستَِجٌُب لَهُ إَِلى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوهُْم َعْن ُدَعابِِهْم ؼَ 
ٌَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزلاا لَاَل ٌَاَمْرٌَُم أَنَّى  -5ٔ- 5ٓ َها َزَكِر ٌْ لوله تعالى: }كُلََّما َدَخَل َعلَ

ًَ اْلِكَبُر َواْمَرأَتًِ َعالٌِر{ ...  ]آل عمران: لَِن َهذَا{ ... }لَاَل َرّبِ أَنَّى ٌَُكوُن ِلً ؼُبَلٌم َولَْد بَلَؽَنِ
ٖ2- ٗٓ. ] 
ا َولَْد بَلَْؽُت ِمَن اْلِكبَِر  - 5ٕ لوله تعالى: }لَاَل َرّبِ أَنَّى ٌَُكوُن ِلً ؼُبَلٌم َوَكانَِت اْمَرأَتًِ َعالِرا

 [ .1ِعتًٌِّا{ ]مرٌم: 
لوله تعالى فً حك مرٌم التً هً من أعظم ولٌات هللا تعالى: }لَالَْت َرّبِ أَنَّى ٌَكُوُن  - 5ٖ
 [ .2َٗولٌَد َولَْم ٌَْمَسْسِنً بََشٌر{ ... ]آل عمران: ِلً 
ٌَْها ُروَحَنا فَتََمثََّل لََها  -5٘- 5ٗ لوله تعالى فً حمها: }فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجاباا فَؤَْرَسْلنَا إِلَ

ْحَمِن ِمْنَن إِْن كُْنَت تَِمًٌّا لَ  ًٌّا لَالَْت ِإنًِّ أَعُوذُ بِالرَّ ا َسِو اَل إِنََّما أَنَا َرسُوُل َربِِّن أِلََهَب َلِن بََشرا
ا َزِكًٌّا لَالَْت أَنَّى ٌَكُوُن ِلً ؼُبَلٌم َولَْم ٌَْمَسْسِنً بََشٌر َولَْم أَُن بَِؽًٌّا{ ... ]مرٌم:   [ .ٕٓ-2ٔؼُبَلما
حٌن وآن * تنبٌه: من اآلٌات التً تبطل زعم المبورٌة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاضر وناظر كل 

 وأنه موجود فً السماوات واألرض وفً كل مكان وفً كل زمان*.
ٌِْهْم إِْذ ٌُْلمُوَن أَْلبَلَمُهْم أٌَُُّهمْ  - 5ٙ ٌَْن َوَما كُْنَت لََد ٌِْب نُوِحٌِه إَِل  لوله تعالى: }ذَِلَن ِمْن أَْنَباِء اْلؽَ

ٌِْهْم إِْذ ٌَْختَِصُمونَ   [ .ٗٗ{ ]آل عمران: ٌَْكفُُل َمْرٌََم َوَما كُْنَت لََد
نَا إِلَى ُموَسى اأْلَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن  - 52 ٌْ ِ إِْذ لََض ًّ ولوله سبحانه: }َوَما كُْنَت بَِجاِنِب اْلَؽْرِب

 [.ٗٗالشَّاِهِدٌَن{ ]المصص: 
ٌِْهْم آٌَاِتنَا َولَكِ  - 51 نَّا ُكنَّا ُمْرِسِلٌَن{ ولوله عز وجل: }َوَما ُكْنَت ثَاِوٌاا فًِ أَْهِل َمْدٌََن تَتْلُو َعلَ

 [.٘ٗ]المصص: 
ٌْنَا َولَِكْن َرْحَمةا ِمْن َربَِّن{  - 55 ولوله جل وعبل: }َوَما كُْنَت بَِجاِنِب الطُّوِر ِإْذ نَاَد

 [.ٙٗ]المصص: 
ٌِْهْم إِ  - ٓٓٔ ٌَْن َوَما ُكْنَت لََد ٌِْب نُوِحٌِه إِلَ ْذ أَْجَمعُوا ولوله سبحانه وتعالى: }ذَِلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ

 [ .ٕٓٔأَْمَرهُْم َوهُْم ٌَْمُكُروَن{ ]ٌوسؾ: 
على أن  -إلى ؼٌرها من اآلٌات المباركات؛ ولمد استدل أهل العلم بهذه اآلٌات وؼٌرها

علم الؽٌب صفة مختصة باهلل تعالى، وأن األنبٌاء علٌهم السبلم، واألولٌاء، والمبلبكة، 
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الى هو وحده عالم الؽٌب والشهادة، وهو وحده عبلم والجن، ال ٌعلمون المؽٌبات؛ فاهلل تع
الؽٌوب، وعنده وحده مفاتٌح الؽٌب، وهو وحده ٌعلم األمور الخمسة المذكورة فً آخر 
سورة لممان؛ وهو وحده ٌعلم السر وأخفى، وهو وحده ٌعلم ما فً الصدور، وهو وحده ال 

د فً السماوات واألرض الؽٌب تخفى علٌه خافٌة، ولد تمدم فً هذه اآلٌات أنه ال ٌعلم أح
ؼٌر هللا تعالى، وأن األنبٌاء ال ٌعلمون الؽٌب، وأن األولٌاء كؤصحاب الكهؾ، ومرٌم، 
وؼٌرهم لم ٌكونوا ٌعلمون الؽٌب، وأن هللا تعالى لد ساق فً كتابه كثٌرا من أخبار أنبٌابه 

بكِة، وإبراهٌَم، ولوٍط، وأولٌابه دلٌبل على أنهم لم ٌكونوا ٌعلمون الؽٌب، كمصِة آدَم والمبل
وٌعموَب، وٌوسَؾ، وزكرٌا، وعزٌر، ومرٌَم، وأصحاِب الكهِؾ، وؼٌِرها؛ وهً كلها أدلة 

 لاطعة علىؤنهم لم ٌكونوا ٌعلمون الؽٌب كله، وهكذا الجن لم ٌكونوا ٌعلمون الؽٌب.
 

 المرآن
ا تَغَش اَها َحَملَْت َحْماًل }هَُو ال ِذي َخلَمَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها  ٌَْها فَلَم  َزْوَجَها ِلٌَْسكَُن إِلَ

ٌْتَنَا َصاِلًحا لَنَكُونَن  ِمَن الش اِكرِ  َ َرب ُهَما لَئِْن آتَ ا أَثْمَلَْت َدَعَوا ّللا  ْت بِِه فَلَم  ({ 11ٌَٔن )َخِفٌفًا فََمر 
 [11ٔ]األعراف : 
 التفسٌر:

من نفس واحدة، وهً آدم علٌه السبلم وَخلَك منها زوجها، وهً  -أٌها الناس-هو الذي خلمكم 
حملت ماءا خفٌفاا،  -والمراد جنس الزوجٌن من ذرٌة آدم-حواء؛ لٌؤنس بها وٌطمبن، فلما جامعها 

فمامت به ولعدت وأتمت الحمل، فلما لَُربت والدتها وأثملت دعا الزوجان ربهما: لبن أعطٌتنا 
ا لنكو ٌاا صالحا ا سو  نن ممن ٌشكرن على ما وهبت لنا من الولد الصالح.بشرا

 سبب النزول:

؛ لال: "كانت حواء تلد آلدم، فتعبدهم هلل وتسمٌه عبد -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 
هللا وعبٌد هللا ونحو ذلن، فٌصٌبهم الموت، فؤتاها إبلٌس وآدم فمال: إنكما لو تسمٌانه بؽٌر الذي 

: }هَُو الَِّذي -تبارن وتعالى-له رجبلا فسماه عبد الحارث؛ ففٌه أنزل هللا  تسمٌانه لعاش، فولدت
ا تَؽَشَّاَها َحَمَلْت َحْمبلا َخِفٌفا  ٌَْها فَلَمَّ ْت ِبِه َخلَمَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِلٌَْسكَُن ِإلَ ا فََمرَّ

َ َربَّ  ا أَثْمََلْت َدَعَوا َّللاَّ ا لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{"فَلَمَّ تَنَا َصاِلحا ٌْ ُهَما َلبِْن آتَ
 . ]منكر[(ٔ)

                                                             
األبرش عن ابن : ثنا ابن حمٌد ثنا سلمة بن ٖٓٔ/ٖٔ(:ص٘ٔ٘٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 إسحاق عن داود بن الحصٌن عن عكرمة عن ابن عباس.
 للنا: وهذا حدٌث منكر؛ فٌه علل:

 األولى: رواٌة داود بن الحصٌن عن عكرمة خاصة منكرة.
 الثانٌة: ابن إسحاق؛ مدلس، ولد عنعن.

 الثالثة: ابن حمٌد؛ ضعٌؾ، ولد اتهمه بعضهم.
(، والطبري فً "جامع البٌان" ٔٔ/ ٘(، وأحمد "مسنده" )22ٖٓرلم  2ٕٙ/ ٘وأخرجه الترمذي فً "سننه" )

(، وابن 2ٓٓٔ/ ٘(، وابن عدي فً "الكامل" )15٘ٙرلم  ٕ٘ٔ/ 2(، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )55/ 5)
(، وابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "تفسٌر المرآن 1ٙٗٔ، 1ٖٙ2رلم  ٖٔٙٔ/ ٘أبً حاتم فً "تفسٌره" )

/ ب( من طرٌك 1٘ٔ(، وابن بشران فً "األمالً" )ق ٘ٗ٘/ ٕ(، والحاكم فً "المستدرن" )1ٕٙ/ ٕالعظٌم" )
 عمر بن إبراهٌم عن لتادة عن الحسن عن سمرة بنحوه لٌس فٌه التصرٌح بسبب النزول.

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ، فٌه نكارة؛ وفٌه علل:
 األولى: الحسن مدلس ولد عنعنه.
 إال أن رواٌته عن لتادة خاصة ضعٌفة.الثانٌه: عمر هذا؛ أصله صدوق؛ 

 لال ابن عدي: "وحدٌثه عن لتادة خاصة مضطرب، وهو مع ضعفه ٌكتب حدٌثه".
 ( بموله: "صدوق، وفً حدٌثه عن لتادة ضعؾ".ٔ٘/ ٕولخصه الحافظ فً "التمرٌب" )

 (: "ضعٌؾ".ٕٖٗلال اإلمام األلبانً فً "الضعٌفة" )رلم 
 (.1ٕٙ/ ٕتراها فً "تفسٌره" )وأعله ابن كثٌر من ثبلثة أوجه 

ومما ٌدلن على نكارة المصة ما ثبت عن الحسن نفسه أنه فسر اآلٌة بؽٌر ذلن فمال: كان هذا فً بعض أهل 
 الملل ولم ٌكن بآدم.
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هو الذي خلمكم  [، أي:"15ٔ}هَُو الَِّذي َخلَمَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)من نفس واحدة، وهً آدم علٌه السبلم" -أٌها الناس-

 .(ٕ)ٌعنً بالنفس الواحدة: آدم" لال الطبري:" 
 .(ٖ)ٌنبه تعالى على أنه خلك جمٌع الناس من آدم ، علٌه السبلم" لال ابن كثٌر:" 
وروي عن لتادة  .(ٗ)عن مجاهد: "}خلمكم من نفس واحدة{، لال: آدم علٌه السبلم" 
 .(٘)مثله

 .(ٙ)لال جمهور المفسرٌن: المراد بالنفس الواحدة آدم" لال المرطبً:" 
ٌَْها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وَخلَك منها  [، أي:"15ٔ}َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلٌَْسكَُن إِلَ

 .(2)زوجها، وهً حواء؛ لٌؤنس بها وٌطمبن"
وجعل من النفس الواحدة، وهو آدم، زوجها حواء، لٌؤوي إلٌها  لال الطبري:ٌعنً:" 

 .(1)لمضاء حاجتة ولذته"
 .(5)بها وٌطمبن، وكان هذا كله فً الجنة"لال المرطبً:أي:" لٌؤنس 

وأنه خلك منه زوجه حواء، لٌؤلفها وٌسكن بها ، كما لال تعالى : }  لال ابن كثٌر:أي:" 
ٌْنَكُْم َمَودَّةا َوَرْحمَ  ٌَْها َوَجعََل بَ ا ِلتَْسكُنُوا إِلَ :  ةا { ]الرومَوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواجا

[ فبل ألفة بٌن َزْوجٌن أعظم مما بٌن الزوجٌن ؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل ٕٔ
 .(ٓٔ)بكٌده إلى التفرلة بٌن المرء وزوجه "

أي: خلك من آدم زوجته حواء ألجل أن ٌسكن إلٌها ألنها إذا كانت منه  لال السعدي:" 
حصل بٌنهما من المناسبة والموافمة ما ٌمتضً سكون أحدهما إلى اآلخر، فانماد كل منهما إلى 

 .(ٔٔ)صاحبه بزمام الشهوة"
عن لتادة. "}وجمل منها زوجها{،: حواء، فجعلت من ضلع من أضبلعه، لٌسكن  

 .(ٕٔ)إلٌها"
}لٌسكن إلٌها{، لٌطمبن إلٌها وٌمٌل وال ٌنفر، ألن الجنس إلى الجنس  ل الزمخشري:"لا 

أمٌل وبه آنس، وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلػ، كما ٌسكن اإلنسان إلى ولده 
وٌحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه. ولال }لٌسكن{ فذكر بعد ما أنث فً لوله: }واحدة{. }منها 

، لٌبٌن أن المراد بها آدم، وألن الذكر هو الذي ٌسكن إلى «النفس»ابا إلى معنى زوجها{، ذه
 .(ٖٔ)"األنثى وٌتؽشاها، فكان التذكٌر أحسن طبالا للمعنى

ا تَؽَشَّاَها َحَمَلْت َحْمبلا َخِفٌفاا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  -فلما جامعها  [، أي:"15ٔ}فَلَمَّ
حملت ماءا خفٌفاا" -والمراد جنس الزوجٌن من ذرٌة آدم

(ٔٗ). 

                                                                                                                                                                               

 (، ثم لال:1ٕٙ/ ٕذكر ذلن عنه الحافظ ابن كثٌر فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
 .بذلن، وهو من أحسن التفاسٌر وأولى ما حملت علٌه""وهذه أسانٌد صحٌحة عن الحسن أنه فسر اآلٌة 

 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٖٔ(:ص52ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٗٓ/ٖٔ(:ص51ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٖ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٖ/2تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٖٗٓ/ٖٔ(:ص55ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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فلما تدثَّرها لمضاء حاجته منها، فمضى حاجته منها، }حملت حمبل  لال الطبري:ٌعنً:" 
خفٌفاا{، وفً الكبلم محذوؾ، ترن ذكُره استؽناءا بما ظهر عما حذؾ، وذلن لوله: )فلما تؽشاها 

 .(ٔ)حملت" -فمضى حاجته منها-فلما تؽشاها  حملت( ، وإنما الكبلم:
ا تَؽَشَّاَها { أي : وطبها } َحَملَْت َحْمبل َخِفٌفاا { وذلن أول الحمل ، ال  لال ابن كثٌر:"  } فَلَمَّ

 .(ٕ)تجد المرأة له ألما ، إنما هً النُّطفة ، ثم العَلَمة ، ثم الُمضؽة"
ا تَؽَشَّاَها{، أي: تجللها مجامعا لها لدَّر الباري أن ٌوجد من تلن  لال السعدي:"  }فَلَمَّ

الشهوة وذلن الجماع النسل، وحٌنبذ }َحَملَْت َحْمبل َخِفٌفاا{، وذلن فً ابتداء الحمل، ال تحس به 
 .(ٖ)األنثى، وال ٌثملها"

}فلما تؽشاها{  لال المرطبً:" ثم ابتدأ بحالة أخرى هً فً الدنٌا بعد هبوطهما فمال:
 .(ٗ)كناٌة عن الولاع"

كناٌة عن الجماع، وكذلن الؽشٌان واإلتٌان، }حملت «: التؽشى»و لال الزمخشري:" 
حمبل خفٌفا{ خؾ علٌها، ولم تلك منه ما ٌلمى بعض الحبالى من حملهن من الكرب واألذى، ولم 

ه على كبدي حٌن تستثمله كما ٌستثملنه، ولد تسمع بعضهن تمول فً ولدها: ما كان أخف
 .(٘)"حملته

 .(ٙ)عن السدي، لوله: "}حملت حمبل خفٌفاا{، لال: هً النطفة"
الماء الذي حملته حواء فً َرِحمها من آدم، أنه كان حمبل «: خفة الحمل»وٌعنً بـ 

 .(2)خفٌفاا، وكذلن هو حمُل المرأة ماَء الرجل خفٌٌؾ علٌها
فإنه عند كونه نطفة أو علمة أو مضؽة أخؾ علٌها بالنسبة إلى ما بعد  لال أبو السعود:" 

ذلن من المراتب والتعرض لذكر خفته لئلشارة إلى نعمته تعالى علٌهم فً إنشابه تعالى إٌاهم 
 .(1)"متدرجٌن فً أطوار الخلك من العدم إلى الوجود ومن الضعؾ إلى الموة

ْت بِِه{ ]األعراؾ لوله تعالى:   .(5)"فاستمرت به إلى حٌن مٌبلده [، أي:"15ٔ: }فََمرَّ
 .(ٓٔ)لامت به ولعدت" لال الفراء:" 
ت بالماء: لامت به ولعدت، وأتمت الحمل" لال الطبري:ٌعنً:"  ٌعنً: استمرَّ

(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)عن مجاهد: "}فمرت به{، لال: استمّر حملها"

ٌمول: تموم وتمعد لال المرطبً:" ٌعنً: المنً، أي استمرت بذلن الحمل الخفٌؾ. 
 .(ٖٔ)وتملب، وال تكترث بحمله إلى أن ثمل"

 .(ٗٔ)"فمضت به إلى ولت مٌبلده من ؼٌر إخداج وال إزالق لال الزمخشري:أي:" 
عن أٌوب لال: "سؤلت الحسن عن لوله: }حملت حمبل خفٌفاا فمرت به{، لال: لو كنت  

ت به" ا عربًٌّا لعرفت ما هً؟ إنما هً: فاستمرَّ امرءا
(ٔ٘). 

                                                             
 .ٖٗٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٖٖ/2المرطبً: تفسٌر (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖ٘ٓ/ٖٔ(:صٖٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٗٓ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر أبً السعود: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٓٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٗٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖٔ(:صٕٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٖ/2تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 إخداج: أى: نمصان. وال إزالق: أى: إسماط.« من ؼٌر إخداج وال إزالق»لوله . 1ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٖٔ(:صٓٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)



ٕٔٙ 
 

 .(ٔ)عن لتادة: "}فلما تؽشاها حملت حمبل خفٌفاا فمرت به{، استبان حملها" 
 .(ٕ)وروي عن ابن عباس، فً لوله: "}فمرت به{، لال: فشكت، أحملت أم ال؟" 

، «فمرت به»، ولرأ ٌحٌى بن ٌعمر: «فاستمرت به»ولرأ ابن عباس رضى هللا عنه: 
[، وأ ٕٔ}أَفَتَُماُرونَهُ { ]النجم :  كموله:، من المرٌة، «فمارت به»بالتخفٌؾ. ولرأ ؼٌره: 

 .(ٖ)فتمرونه. ومعناه: فولع فً نفسها ظن الحمل، فارتابت به
ا أَثْمَلَْت{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(ٗ)فلما لَُربت والدتها وأثملت" [، أي:"15ٔ}فَلَمَّ
 .(٘)دنت والدتها" لال الفراء:" 
 .(ٙ)كمولن: ألربت" لال الزمخشري: أي:"حان ولت ثمل حملها، 
 .(2)أي : صارت ذات ثمل بحملها " لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري: ٌعنً:" فلما صار ما فً بطنها من الحمل الذي كان خفٌفاا، ثمٌبل ودنت  
 .(1)والدتها"
ا{ استمرت به و }أَثْمَلَْت{ به حٌن كبر فً بطنها، فحٌنبذ صار فً  لال السعدي:"  }فَلَمَّ

 .(5)للوبهما الشفمة على الولد، وعلى خروجه حٌا، صحٌحا، سالما ال آفة فٌه كذلن"
 .(ٓٔ)عن السدي: "}فلما أثملت{ ،: كبر الولد فً بطنها" 

 .(ٔٔ)، على البناء المفعول: أى: أثملها الحمل«أثملت»ولرئ: 
ا لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  تَنَا َصاِلحا ٌْ َ َربَُّهَما لَبِْن آتَ [، 15ٔ}َدَعَوا َّللاَّ
ا لنكونن ممن ٌشكرن على ما وهبت لنا  أي:" ا سوٌاا صالحا دعا الزوجان ربهما: لبن أعطٌتنا بشرا

 .(ٕٔ)من الولد الصالح"
ٌمول: نادى آدم وحواء ربهما ولاال ٌا ربنا، لنكونن ممن ٌشكرن على ما  لال الطبري:" 

ا" وهبت له من الولد صالحا
(ٖٔ). 

دعا آدم وحواء ربهما ومالن أمرهما الذي هو الحمٌمً بؤن ٌدعى  لال الزمخشري:أي:" 
ل. ولدا . ولٌ(ٗٔ)وٌلتجؤ إلٌه فماال لبن آتٌتنا لبن وهبت لنا صالحا ولدا سوٌا لد صلح بدنه وبريء

ذكرا، ألن الذكورة من الصبلح والجودة. والضمٌر فً آتٌتنا ولنكونن. لهما ولكل من ٌتناسل من 
 .(ٔ)"(٘ٔ)ذرٌتهما

                                                             
 .ٖ٘ٓ/ٖٔ(:صٔٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖٔ(:صٗٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٓٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .1ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖ٘ٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (5)
 .ٖ٘ٓ/ٖٔ(:ص٘ٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٖٓ-ٖٙٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .لعله: وبريء من اآلفاتوبريء، (ٗٔ)
أن ٌكون المراد جنسى الذكر واألنثى، ال ٌمصد فٌه  -وهللا أعلم -لال أحمد وأسلم من هذٌن التفسٌرٌن وألرب(٘ٔ)

خلمكم جنسا واحدا، وجعل أزواجكم منكم أٌضا لتسكنوا إلٌهن، فلما تؽشى  -وهللا أعلم -إلى معٌن، وكان المعنى
ر الذي هو األنثى جرى من هذٌن الجنسٌن كٌت وكٌت. وإنما نسب هذه الجنس الذي هو الذكر الجنس اآلخ

الممالة إلى الجنس وإن كان فٌهم الموحدون، ألن المشركٌن منهم أإذا ما مت لسوؾ أخرج حٌا ولتل اإلنسان ما 
ع من أكفره، إن اإلنسان لفً خسر كما أنه كذلن على التفسٌر األول أضاؾ الشرن إلى أوالد آدم وحواء وهو وال

بعضهم وعلى التفسٌر الثانً أضافه إلى لصى وعمبه، والمراد البعض، فهذا السإال وارد على التؤوٌبلت 
الثبلثة، وجوابه واحد وٌسلم هذا الثالث من حذؾ المضاؾ المضطر إلٌه فً التؤوٌل األول. ومما ٌنصرؾ إلى 
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ا {، أي : بشرا سوٌا " لال ابن كثٌر:"  }َصاِلحا
(ٕ). 

ا{ أي: صالح الخلمة تامها، ال  لال السعدي:"  ٌْتََنا{ ولدا }َصاِلحا َ َربَُّهَما لَبِْن آتَ فدعوا }َّللاَّ
 .(ٖ)نمص فٌه }َلنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{"

 هنا، على لولٌن:« الصبلح»واختلؾ فً معنى 
 .(ٗ)أحدهما: معناه: أن ٌكون الحمل ؼبلما. لاله الحسن

ا سوًٌّا مثلهما، وال ٌكون بهٌمة، وههذا لول ابن عباسأن ٌكون والثانً: معناه:  المولود بشرا
(٘) ،

 .(5)، والسدي(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)، وأبً البختري(ٙ)وأبً صالح
لال سعٌد بن جبٌر: لما هبط آدم وحواء، ألمٌت الشهوة فً نفسه فؤصابها، فلٌس إال أن  

ا،  لالت: ما هذا؟ فجاءها إبلٌس، فمال أصابها حملت، فلٌس إال أن حملت تحرن فً بطنها ولده
لها: إنن حملت فتلدٌن! لالت: ما ألد؟ لال: أترٌن فً األرض إال نالةا أو بمرة أو ضابنة أو 
ماعزة، أو بعض ذلن! وٌخرج من أنفن، أو من أذنن، أو من عٌنن. لالت: وهللا ما منً شًء إال 

 -وكان اسمه فً المبلبكة الحارث-«عبد الحارث»وهو ٌضٌك عن ذلن! لال: فؤطٌعٌنً وسمٌه 
تلدي شبهكما مثلكما! لال: فذكرت ذلن آلدم علٌه السبلم، فمال: هو صاحبنا الذي لد علمت! 

وكان اسمه فً المبلبكة -فمات، ثم حملت بآخر، فجاءها فمال: أطٌعٌنً وسمٌه عبد الحارث 
فإنً أنا لتلت األول! لال: وإال ولدت نالة أو بمرة أو ضابنة أو ماعزة، أو لتلته،  -الحارث

ا{ ، «عبد الحارث»فذكرت ذلن آلدم، فكؤنه لم ٌكرهه، فسمته  ، فذلن لوله: }لبن آتٌتنا صالحا
ا{، لال: شبههما مثلهما" ٌمول: شبهنا مثلنا }فلما آتاهما صالحا
(ٔٓ). 

فها ولال لها: ما   عن السدي: "}فلما أثملت{، كبر الولد فً بطنها، جاءها إبلٌس، فخوَّ
ٌدرٌن ما فً بطنن؟ لعله كلب، أو خنزٌر، أو حمار! وما ٌدرٌن من أٌن ٌخرج؟ أمن دبرن 
ا{، ٌمول:  فٌمتلن، أو من لُبُلن، أو ٌنشك بطنن فٌمتلن؟ فذلن حٌن }دعوا هللا ربهما لبن آتٌنا صالحا

 .(ٔٔ) مثلنا }لنكونن من الشاكرٌن{"
 -وهللا أعلم  -وهذه اآلثار ٌظهر علٌها  :"-بعد أن ذكر طرفا من تلن اآلثار-لال ابن كثٌر 

أنها من آثار أهل الكتاب ، ولد صح الحدٌث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "إذا َحدَّثكم أهل الكتاب 
فبل تصدلوهم وال تكذبوهم" ، ثم أخبارهم على ثبلثة ألسام : فمنها : ما علمنا صحته بما دل علٌه 

أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا كذبه ، بما ُدلَّ على خبلفه من الكتاب والسنة الدلٌل من كتاب هللا 
ا. ومنها : ما هو مسكوت عنه ، فهو المؤذون فً رواٌته ، بموله ، علٌه السبلم :  حدثوا »أٌضا

فبل تصدلوهم وال »، وهو الذي ال ٌصدَّق وال ٌكذب ، لموله : (ٕٔ)«عن بنً إسرابٌل وال َحرج
وهذا األثر : هل هو من المسم الثانً أو الثالث ؟ فٌه نظر. فؤما من حدث به من . (ٖٔ)«تكذبوهم

                                                                                                                                                                               

نس، وهو جعل زوجته منه وكون المراد التؤوٌل الثانً من استبعاد تخصٌص لصى بهذا األمر المشترن فً الج
 [.1ٙٔ/ٕ]حاشٌة الكشاؾ:بذلن أن ٌسكن إلٌها ألن ذلن عام فً الجنس، وهللا أعلم.

 .1ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٙٓ/ٖٔ(:صٙٓ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٓ/ٖٔ(:صٓٔ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٓ/ٖٔ(:ص5ٓ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٖٔ(:ص2ٓ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٓ/ٖٔ(:صٔٔ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٖٔ(:صٕٔ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٓ/ٖٔ(:صٔٔ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٖٔ(:صٕٔ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
( فً العلم، باب 2ٕٔٙنبٌاء، باب ما ذكر عن بنً إسرابٌل، والترمذي رلم )فً األ ٖٔٙ/  ٙرواه البخاري (ٕٔ)

 .1ٔٔ - 1ٓٔ/  ٔما جاء فً الحدٌث عن بنً إسرابٌل، وانظر شرح الحدٌث فً " الفتح " 
 .(2ٙ1« )ضعٌؾ أبً داود»(. وضعفه األلبانً فً ٖٗٗٙ،وأبو داود: )ٖٙٔ/ ٗرواه أحمد:  (ٖٔ)
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صَحابً أو تابعً ، فإنه ٌراه من المسم الثالث ، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري ، رحمه 
هللا ، فً هذا وهللا أعلم وأنه لٌس المراد من هذا السٌاق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلن 

ا ٌُْشِركُوَن {"المشركون م ُ َعمَّ ن ذرٌته ؛ ولهذا لال هللا : } فَتَعَالَى َّللاَّ
(ٔ). 

والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا أخبر عن آدم وحواء أنهما  لال الطبري:" 
ا لٌكونان هلل من  دَعوا هللا ربهما بحمل حواء، وألسما لبن أعطاهما ما فً بطن حواء، صالحا

 الشاكرٌن.
فً استواء الخلك، ومنها « الصبلح»لد ٌشمل معانً كثٌرة: منها « الصبلح»و

 "الصبلح" فً الدٌن، و"الصبلح" فً العمل والتدبٌر.
وإذ كان ذلن كذلن، وال خبر عن الرسول ٌوجب الحجة بؤن ذلن على بعض معانً 

ه هللا، فٌمال: « الصبلح» إنهما لاال دون بعض، وال فٌه من العمل دلٌل، وجب أن ٌُعَمَّ كما عمَّ
ا{ بجمٌع معانً   .(ٕ)"«الصبلح»}لبن آتٌتنا صالحا

 الفوابد:
 بٌان أصل خلك البشر وهو آدم وحواء علٌهما السبلم، وخلك من آدم زوجه حواء. -ٔ
 بٌان السر فً كون الزوج من جنس الزوج وهو األلفة واألنس والتعاون. -ٕ
وبماء النوع بالتناسل، وتكثٌر أهم مماصد الزواج سكن الرجل إلى المرأة ومن الفوابد: أن  -ٖ

 .سواد المسلمٌن
إبطال زواج المتعة: وجمهور المسلمٌن على أن العمد ال ٌصح، وٌستفاد من الفابدة السابمة:  -ٗ

ٌِْه َوَسلََّم  -ألن المراد به مجرد االستمتاع دون الولد، ولد ثبت أن رسول هللا   -َصلَّى هللاُ َعلَ
الذى ال ٌمصد به إال االستمتاع، سواء أعمد بلفظ المتعة نهً عن زواج المتعة، وهو الزواج 

 أم عمد بؽٌره.

 
 المرآن

ا ٌُْشِركُوَن ) ُ َعم  ا آتَاهَُما َصاِلًحا َجعاََل لَهُ شَُرَكاَء فٌَِما آتَاهَُما فَتَعَالَى ّللا  ({ ]األعراف : 1ٓٔ}فَلَم 
ٔ1ٓ] 
 التفسٌر:

ا، جعبل  هلل شركاء فً ذلن الولد الذي انفرد هللا بخلمه فعبَّداه فلما رزق هللا الزوجٌن ولداا صالحا
 لؽٌر هللا، فتعالى هللا وتنزه عن كل شرن.

ا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ا آتَاهَُما َصاِلحا ا  [، أي:"5ٓٔ}فَلَمَّ فلما رزق هللا الزوجٌن ولدا
ا" صالحا
(ٖ). 
ا{ على وفك ما طلب لال السعدي:"  ا آتَاهَُما َصاِلحا  .(ٗ)ا، وتمت علٌهما النعمة فٌه"}فَلَمَّ
 .(٘)من الولد الصالح السوى" لال الزمخشري:أي:" 
ا كما سؤال" لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: فلما رزلهما هللا ولداا صالحا

(ٙ). 
جعبل هلل شركاء فً  [، أي:"5ٓٔ}َجعَبَل لَهُ ُشَرَكاَء فٌَِما آتَاهَُما{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

ذلن الولد الذي انفرد هللا بخلمه فعبَّداه لؽٌر هللا"
(2). 

 .(1)ٌمول تعالى ذكره: جعبل له شركاء فٌما آتاهما ورزلهما" لال الطبري:" 

                                                             
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .12ٔ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
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أى: جعل أوالدهما له شركاء، على حذؾ المضاؾ وإلامة المضاؾ  لال الزمخشري:" 
الدهما، ولد دل على ذلن بموله }فتعالى هللا عما إلٌه ممامه، وكذلن فٌما آتاهما أى آتى أو

ٌشركون{ حٌث جمع الضمٌر. وآدم وحواء برٌبان من الشرن. ومعنى إشراكهم فٌما آتاهم هللا: 
تسمٌتهم أوالدهم بعبد العزى وعبد مناة  وعبد شمس وما أشبه ذلن، مكان عبد هللا وعبد الرحمن 

لمرٌش الذٌن كانوا فً عهد رسول هللا صلى  وعبد الرحٌم. ووجه آخر وهو أن ٌكون الخطاب
 :(ٔ)هللا علٌه وسلم، وهم آل لصى أال ترى إلى لوله فً لصة أم معبد 

 (ٕ)فٌا لمصى ما زوى هللا عنكم               به من فخار ال ٌبارى وسودد 

                                                             
، ولال ٘٘/ٗلكبٌر: هذا طرؾ من حدٌث أم معبد فً هجرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص. والخبر أخرجه الطبرانً فً المعجم ا(ٔ)

، والحاكم فً 1ٕٕفً مجمع الزوابد: فً إسناده جماعة لم أعرفهم كما أخرجه أبو نعٌم فً دالبل النبوة، ص 
، ولال هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه واستدل على صحته بدالبل عمب علٌها الذهبً 5/ٖالمستدرن: 

جات أخرى ٌرجع إلٌها فً سبل الهدى والرشاد فمال: ما فً هذه الطرق شا على شرط الصحٌح وله تخرٌ
 .ٖٙٗ/ٖللصالحً: 

روى الطبرانً وأبو بكر بن عاصم وأبو نعٌم، من حدٌث حرام ابن هشام بن حبٌش بن  ونص الحدٌث:"( ٕ)
من مكة، ومعه أبو بكر، ومواله عامر بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خرج رسول هللا »خالد، عن أبٌه، عن جده حبٌش، لال: 

عٌة، وكانت برزة جلدة تحتبً بفناء فهٌرة، ودلٌلهما عبد هللا بن األرٌمط اللٌثً، فمروا على خٌمتً أم معبد الخزا
المبة، ثم تسمى، وتطعم، فسؤلوها لحما وتمرا ٌشترونه منها، فلم ٌصٌبوا عندها شٌبا من ذلن، فكان الموم مرملٌن 

الخٌمة، فمال: ما هذه الشاة ٌا أم معبد؟ فمالت: خلفها الجهد  إلى شاة فً كسر -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسمتٌن، فنظر رسول هللا 
عن الؽنم. فمال: هل بها من لبن؟ لالت: هً أجهد من ذلن. لال: أتؤذنٌن لنا أن أحلبها؟ لالت: بؤبً أنت وأمً إن 

فسمى هللا تعالى، ومسح ضرعها ]ودعا لها فً شاتها[  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رأٌت بها حلبا فاحلبها، فدعا بها رسول هللا 
ربض الرهط، فحلب فٌه ثجا حتى عبله البهاء ثم سماها حتى فتفاجت علٌه، ودرت، واجترت، ودعا بإناء ٌ

روٌت، وسما أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب ]فٌه[ ثانٌا حتى مؤل اإلناء، وؼادره عندها، ثم 
باٌعها وارتحلوا عنها، فلم ٌلبث أن لدم زوجها ٌسوق أعنزا عجافا ]ٌتساوكن هزاال[ ، فلما رأى عندها اللبن 

ولال: من أٌن هذا اللبن؟ والشاة عازب حٌال، وال حلوبة فً البٌت؟ لالت: ال وهللا ]إال[ أنه مر بنا عجب منه، 
رجل ]مبارن شؤنه كذا وكذا، لال: صفٌه لً ٌا أم معبد، لالت: رأٌت رجبل ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه حسن 

شفاره وطؾ، وفً صوٌه صحل، الخلك لم تعبه ثجلة، ولم تزرٌه صعلة، وسٌم لسٌم، فً عٌنٌه دعج، وفً أ
وفً عنمه سطع، وفً لحٌته كثاثة، أزج ألرن ، إن صمت فعلٌه الولار، وإن تكلم سما وعبله البهاء أجمل الناس 
وأبهاه من بعٌد، وأحبله وأحسنه من لرٌب، حلو المنطك، فصل ال هذر وال نزر، كؤن منطمه خزرات نظم 

 ٌتحدرن،
ٌن من لصر، ؼصن بٌن ؼصنٌن، انظر الثبلثة منظرا، وأحسنهم لدرا، له ربعة ال تشنإه من طول وال تمحمه ع

رفماء ٌحفون به، إن لال أنصتوا لموله، وإن أمر ٌتبادرون إلى أمره، محفود محشود، ال عابس وال مفند. لال أبو 
وجدت معبد: هو وهللا صاحب لرٌش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولمد هممت أن أصحبه، وألفعلن إن 
 إلى هذا سبٌبل. لال: وأصبح صوت عال بمكة، ٌسمعون الصوت، وال ٌدرون ]من[ صاحبه وهو ٌمول:

 جزى هللا رب الناس خٌر جزابه ... رفٌمٌن حبل خٌمتً أم معبد
 هما نزالها بالهدى فاهتدت به ... فمد فاز من أمسى رفٌك دمحم
 سإددفٌا لمصً ما روى هللا عنكم ... به من فعال ال تجارى و
 لٌهن بنً كعب ممام فتاتهم ... وممعدها للمإمنٌن بمرصد
 سلوا اختكم عن شاتها وإنابها ... فإنكم إن تسؤلوا الشاة تشهد
 دعاها بشاة حابل فتحلبت ... علٌه صرٌحا ضرة الشاة مزبد
 وؼادرها رهنا لدٌها لحالب ... ٌرددها فً مصدر ثم مورد

 فمال ٌجاوب الهاتؾ: - عنه رضً هللا -لال: فسمع بذلن حسان بن ثابت 
 لمد خاب لوم زال عنهم نبٌهم ... ولدس من ٌسري إلٌهم وٌفتدي
 ترحل عن لوم فضلت عمولهم ... وحل على لوم بنود مجدد
 هداهم به بعد الضبللة ربهم ... وأرشدهم: من ٌتبع الحك ٌرشد
 وهل ٌستوي ضبلل لوم تسفهوا ... عمى وهداة ٌهتدون بمهتد

 منه على أهل ... ٌثرب ركاب هدى حلت علٌهم بؤسعدولد نزلت 
 نبً ٌرى ما ال ٌرى الناس حوله ... وٌتلو كتاب هللا فً كل مسجد

 وإن لال فً ٌوم ممالة ؼابب ... فتصدٌمها فً الٌوم أو فً ضحى الؽد
 لٌهن أبا بكر سعادة جده ... بصحبته: من ٌسعد هللا ٌسعد". 
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وٌراد هو الذي خلمكم من نفس لصى، وجعل من جنسها زوجها عربٌة لرشٌة لٌسكن 
آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعبل له شركاء فٌما آتاهما، حٌث سمٌا إلٌها، فلما 

أوالدهما األربعة بعبد مناؾ وعبد العزى وعبد لصى وعبد الدار، وجعل الضمٌر فً ٌشركون 
 .(ٔ)لهما وألعمابهما الذٌن التدوا بهما فً الشرن، وهذا تفسٌر حسن ال إشكال فٌه"

الدتها، أتاها إبلٌس فمال: ماذا فً بطنن؟ فمالت: ال أدري. لال: دنت و لال الفراء:]فلما[" 
فلعله بهٌمة، فما تصنعٌن لً إن دعوت هللا لن حتى ٌجعله إنسانا؟ لالت: لل، لال: تسمٌنه 
باسمً. لالت: وما اسمن؟ لال: الحرث. فسمته عبد الحارث، ولم تعرفه أنه إبلٌس، ولوله: 

 .(ٕ)لحارث، وال ٌنبؽً أن ٌكون عبدا إال هلل"}جعبل له شركاء { إذ لالت: عبد ا
أي: جعبل هلل شركاء فً ذلن الولد الذي انفرد هللا بإٌجاده والنعمة به،  لال السعدي:" 

عبد »و « عبد الحارث»وألرَّ به أعٌن والدٌه، فَعَبََّداه لؽٌر هللا. إما أن ٌسمٌاه بعبد ؼٌر هللا كـ
 ونحو ذلن، أو ٌشركا باهلل فً العبادة، بعدما منَّ هللا علٌهما بما منَّ « عبد الكعبة»و «  العزٌز

 من النعم التً ال ٌحصٌها أحد من العباد.
وهذا انتمال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكبلم فً آدم وحواء، ثم انتمل إلى الكبلم فً 
الجنس، وال شن أن هذا موجود فً الذرٌة كثٌرا، فلذلن لررهم هللا على بطبلن الشرن، وأنهم 

وال، أم فً األفعال، فإن الخالك لهم من فً ذلن ظالمون أشد الظلم، سواء كان الشرن فً األل
نفس واحدة، الذي خلك منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا، ثم جعل بٌنهم من المودة 
والرحمة ما ٌسكن بعضهم إلى بعض، وٌؤلفه وٌلتذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة 

 واألوالد والنسل.
تا مولوتا، تتشوؾ إلٌه نفوسهم، وٌدعون هللا أن ثم أوجد الذرٌة فً بطون األمهات، ول

ٌخرجه سوٌا صحٌحا، فؤتم هللا علٌهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. أفبل ٌستحك أن ٌعبدوه، وال 

 .(ٖ)ٌشركوا به فً عبادته أحدا، وٌخلصوا له الدٌن"
 التً جعبلها فٌما أوتٌا من المولود، على لولٌن:« الشركاء»واختلؾ فً  

، (ٙ)، ومجاهد(٘)، وسمرة بن جندب(ٗ)له شركاء فً االسم. وهذا لول ابن عباس أحدهما: جعبل
 .(ٓٔ)، والسدي(5)، وعكرمة(1)، ولتادة(2)وسعٌد بن جبٌر

عن سمرة بن جندب، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "كانت حّواء ال ٌعٌش لها ولد، فنذرت لبن  
،  وإنما كان ذلن «عبد الحارث»ولد، فسمته ، فعاش لها «عبد الحارث»عاش لها ولد لتسمٌنه 
 .(ٔٔ)عن وحً الشٌطان"

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٓ-ٖٗٓ/ٕ(:ص5ٕٕٓجامع المسانٌد والسنن)
 .11ٔ-12ٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٓٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٖٔ(:ص1ٔ٘٘ٔ)-(٘ٔ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٖٔ(:صٗٔ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٔ/ٖٔ(:صٕٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٖٔ(:صٖٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٔ/ٖٔ(:صٕٓ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٔٔ/ٖٔ(:ص5ٔ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٖٔ(:صٕ٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
، بؽٌر هذا اللفظ، ورواه بهذا ٔٔ: ٘والخبر رواه أحمد فً مسنده . 5ٖٓ/ٖٔ(:صٖٔ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)

حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه(( ، ووافمه الذهبً. ، ولال: ))هذا ٘ٗ٘: ٕاللفظ الحاكم فً المستدرن 
وأخرجه الترمذي فً تفسٌر اآلٌة ولال: ))هذا حدٌث حسن ؼرٌب، ال نعرفه إال من حدٌث عمر بن إبراهٌم، 

 عن لتادة. ولد رواه بعضهم عن عبد الصمد ولم ٌرفعه(( .
 ، وأعله من ثبلثة وجوه:ٕٔٙ، ٔٔٙ: ٖوخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره 

 ول: أن عمر بن إبراهٌم ال ٌحتج به =األ
 الثانً: أنه لد روى من لول سمرة نفسه ؼٌر مرفوع
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ًّ بذلن رجل وامرأة من أهل الكفر من بنً آدم، جعبل هلل شركاء من اآللهة  والثانً: أن المعن
 .(ٔ)واألوثان حٌن رزلهما ما رزلهما من الولد. وهذا لول الحسن

ا وأولى المولٌن بالصواب، لول من لال: عن لال الطبري:"  ى بموله: }فلما آتاهما صالحا
ًَّ بذلن آدم وحواء، إلجماع الحجة من أهل  جعبل له شركاء{ فً االسم ال فً العبادة وأن المعن

 .(ٕ)التؤوٌل على ذلن"
 .(ٖ)، أى: ذوى شرن وهم الشركاء، أو أحدثا هللا شركا فً الولد«شركاء»ولرئ:  
ا لوله تعالى:  ُ َعمَّ فتعالى هللا وتنزه عن  [، أي:"5ٌُْٓٔشِركُوَن{ ]األعراؾ : }فَتََعالَى َّللاَّ
 .(ٗ)كل شرن"
فتعالى هللا عما ٌشرن به مشركو العرب من عبدة األوثان، ولوله: لال الطبري: ٌمول: " 

}فتعالى هللا عما ٌشركون{، تنزٌه من هللا تبارن وتعالى نفَسه، وتعظٌم لها عما ٌمول فٌه 
 .(٘)ن اآللهة واألوثان"المبطلون، وٌدَّعون معه م

أى: جعل أوالدهما له شركاء، على حذؾ المضاؾ وإلامة المضاؾ  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)إلٌه ممامه، وكذلن فٌما آتاهما أى آتى أوالدهما"

 -عن ابن جرٌج: "}فتعالى هللا عما ٌشركو{، لال: هو اإلنكاؾ، أنكؾ نفسه جل وعز 
وما سبَّح له" وأنكفته المبلبكة -ٌمول: عظَّم نفسه 

(2). 
عن عٌٌنة لال: "سمعت صدلة ٌحّدِث عن السدي لال: هذا من الموصول والمفصول،  

لوله: }جعبل له شركاء فٌما آتاهما{، فً شؤن آدم وحواء، ثم لال هللا تبارن وتعالى: }فتعالى هللا 
 .(1)عما ٌشركون{، لال: عما ٌشرن المشركون، ولم ٌعنهما"

                                                                                                                                                                               

 - ٕٙ٘٘ٔ= الثالث: أن الحسن نفسه فسر اآلٌة بؽٌر هذا، وذكر بعض أخبار أبً جعفر بؤسانٌدها رلم 
حسن ، ثم لال: ))وهذه أسانٌد صحٌحة عن الحسن رضً هللا عنه أنه فسر اآلٌة بذلن، وهو من أ1ٕ٘٘ٔ

التفاسٌر، وأولى ما حملت علٌه اآلٌة. ولو كان هذا الحدٌث عنده محفوظا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما عدل عنه هو 
وال ؼٌره، والسٌما مع تمواه وورعه. فهذا ٌدلن على أنه مولوؾ على الصحابً، وٌحتمل أنه تلماه من بعض 

نٌه وؼٌرهما، كما سٌؤتً بٌانه إن شاء هللا، إال أننا بربنا من أهل الكتاب من آمن منهم، مثل كعب أو وهب بن م
 عهدة المرفوع، وهللا أعلم(( .

للت: وسترى أن أبا جعفر لد رجح أن المعنً بذلن آدم وحواء، لال: ))إلجماع الحجة من أهل التؤوٌل علً 
ة، ففٌها نسبة الشرن إلى آدم الذي ذلن(( . وإجماع أهل التؤوٌل فً مثل هذا، مما ال ٌموم األول: ألن اآلٌة مشكل

( أن المول عن آدم ٖ٘ٔاصطفاه ربه، بنص كتاب هللا، ولد أراد أبو جعفر أن ٌخرج من ذلن، فزعم )ص: 
وحواء انمضى عند لوله: ))جعبل له شركاء فٌما آتاهما، ثم استؤنؾ لوله: ))فتعالى هللا عما ٌشركون(( ، ٌعنى 

 األوثان.وهذا مخرج ضعٌؾ جداا. عما ٌشرن به مشركو العرب من عبدة
الثانً أن مثل هذا المشكل فً أمر آدم وحواء، ونسبة الشرن إلٌهما، مما ال ٌمضى به، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها 
من نص كتاب، أو خبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وال خبر بذلن، إال هذا الخبر الضعٌؾ الذي بٌنا ضعفه، وأنه من 

ن إبراهٌم، عن لتادة. ورواٌته عن لتادة مضطربة، خالؾ فٌها ما روى عن الحسن، أنه عنى باآلٌة رواٌة عمر ب
 بعض أهل الملل والمشركون.

( ، ٖ٘ٗ - ٖٕٗ: ٖهذا، ولد رد هذا المول، جماعة من المفسرٌن، كابن كثٌر فً تفسٌره، والفخر الرازي )
أحمد بن دمحم بن المنٌر فً اإلنصاؾ. وؼٌر هإالء  وحاول الزمخشرى فً تفسٌره أن ٌرده فلم ٌحسن، وتعمبه

 كثٌر.
ولكن بعد هذا كله، نجد إن تفسٌر ألفاظ اآلٌة، ومطابمته للمعنى الصحٌح الذي ذهب العلماء إلٌه فً نفً الشرن 

ا، لم ٌتناوله أحد ببٌان  صحٌح. عن أبٌنا آدم علٌه السبلم، وفً أن اآلٌة ال تعنى أبانا آدم وأمنا حواء  بمى مبهما
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٖٔ(:ص1ٕ٘٘ٔ )-(ٕٙ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .11ٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .]بتصرؾ[2ٖٔ-ٖ٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .12ٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٖٔ(:صٖٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٔ/ٖٔ(:صٖٔ٘٘ٔأخرجه الطبري) (1)
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عالى هللا عما ٌشركون{، ٌمول: هذه فْصٌل من آٌة آدم، خاصة فً عن السدي، لوله: }فت 
 .(ٔ)آلهة العرب"
بكسر الشٌن، بمعنى « َجعَبل لَهُ ِشْركاا» ولرأ نافع وعاصم فً رواٌة أبً بكر: 
 .(ٕ):الشَِّرَكة
 الفوابد:
، وتفننهم فً تعظٌم ؼٌر َّللاَّ وشكره. -ٔ  جحد المشركٌن بنعمة َّللاَّ
وتضلٌله لئلنسان حٌث زٌن لحواء تسمٌة ولدها بعبد الحارث وهو عبد بٌان خداع إبلٌس  -ٕ

 هللا.
تحرٌم كل اسم معبّد لؽٌر هللا، لال ابن حزم: "اتفموا على تحرٌم كل اسم معبد لؽٌر هللا؛  -ٖ

 .(ٖ)"–حاشا عبد المطلب  -كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلن 
 .الشرن فً التسمٌة شرن خفً معفو عنه وتركه أولى -ٗ
 

 المرآن
ٌْئًا َوهُْم ٌُْخلَمُوَن )  [1ٔٔ({ ]األعراف : 1ٔٔ}أٌَُْشِركُوَن َما اَل ٌَْخلُُك َش

 التفسٌر:
أٌشرن هإالء المشركون فً عبادة هللا مخلولاته، وهً ال تمدر على َخْلك شًء، بل هً 

 مخلولة؟
ٌْباا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أي أٌشركون مع هللا  أي:" [،5ٔٔ}أٌَُْشِركُوَن َما اَل ٌَْخلُُك َش

 .(ٗ)"ما ال ٌمدر على خلك شًء أصبلا 
أٌشرن هإالء المشركون فً عبادة هللا ما ال ٌخلك شٌباا من خلك  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(٘)هللا"
هذا إنكار من هللا على المشركٌن الذٌن عبدوا مع هللا ؼٌره ، من األنداد  لال ابن كثٌر:" 

واألصنام واألوثان ، وهً مخلولة هلل مربوبة مصنوعة ، ال تملن شٌبا من األمر ، وال تضر 
وال تنفع ، وال تنصروال تنتصر لعابدٌها ، بل هً جماد ال تتحرن وال تسمع وال تبصر ، 

ٌْباا َوهُْم وعابدوها أكمل منها بسمع هم وبصرهم وبطشهم ؛ ولهذا لال : } أٌَُْشِرُكوَن َما ال ٌَْخلُُك َش
ٌُْخلَمُوَن { أي : أتشركون  به من المعبودات ما ال ٌخلك شٌباا وال ٌستطٌع ذلن ، كما لال تعالى : 

ِ لَْن ٌَْخلُمُوا ذُبَاباا َولَِو } ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن مِ  ْن ُدوِن َّللاَّ
باا ال ٌَْستَْنِمذُوهُ ِمْنهُ َضعَُؾ الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب * َما لَدَ  ٌْ َ اْجتََمعُوا لَهُ َوإِْن ٌَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َش ُروا َّللاَّ

َ لَمَِويٌّ َعِزٌٌز { ]الحج :  بر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ، ما [ أخ2ٗ،  2َٖحكَّ لَْدِرِه إِنَّ َّللاَّ
استطاعوا خلك ذبابة ، بل لو أستَلبتهم الذبابة شٌبا من َحمٌر المطاعم  وطارت ، لما استطاعوا 

  .(ٙ)إنماذ ذلن منها ، فمن هذه صفته وحاله ، كٌؾ ٌعبد لٌرزق وٌستنصر؟"
ل أن تلن األوثان واآللهة والحا [، أي:"5ٔٔ}َوهُْم ٌُْخلَمُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:

 .(2)"مخلولة فكٌؾ ٌعبدونها مع هللا؟
 .(1)وهللا ٌخلمها وٌنشبها؟ وإنما العبادة الخالصة للخالك ال للمخلوق"لال الطبري:أي:" 

                                                             
 .ٖ٘ٔ/ٖٔ(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖٔ، و تفسٌر الطبري:55ٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .ٗ٘ٔمراتب اإلجماع:(ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
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أي : بل هم مخلولون مصنوعون كما لال الخلٌل:} لَاَل أَتَْعبُُدوَن َما  لال ابن كثٌر:" 
ُ َخَلمَكُْم َوَما تَْعَملُوَن { ]الصافات :   .(ٔ)["5ٙ،  5٘تَْنِحتُوَن * َوَّللاَّ

أي: األصنام مخلولة. ولال:}ٌخلمون{، بالواو والنون، ألنهم اعتمدوا أن  لال المرطبً:" 
ٌس:  -ٖٖ} فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ ]األنبٌاء :  األصنام تضر وتنفع، فؤجرٌت مجرى الناس، كموله:

 .(ٕ)["1ٔ} ٌَا أٌََُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَكُْم{ ]النمل :  [، ولوله:ٓٗ
جرٌت األصنام مجرى أولى العلم فً لوله }وهم ٌخلمون{ بناء على أ لال الزمخشري:" 

اعتمادهم فٌها وتسمٌتهم إٌاها آلهة. والمعنى: أٌشركون ما ال ٌمدر على خلك شًء كما ٌخلك هللا، 
وهم ٌخلمون؟ ألن هللا عز وجل خالمهم. أو ال ٌمدر على اختبلق شًء، ألنه جماد، وهم ٌخلمون، 

 .(ٖ)فهم أعجز من عبدتهم" ألن عبدتهم ٌختلمونهم،
، فؤتاهما إبلٌس فمال: ما سمٌتما «عبد هللا»ال ابن زٌد: "ولد آلدم وحواء ولد، فسمٌاه ل 

ٌا آدم وٌا حواء ابنكما؟ لال: وكان ُولد لهما لبل ذلن ولد، فسمٌاه "عبد هللا"، فمات. فماال سمٌناه 
كما؟ ال وهللا، لٌذهبن به كما ذهَب باآلخر! "عبد هللا". فمال إبلٌس: أتظنان أن هللا تارن عبده عند
لال: فذلن لول هللا تبارن «! عبد شمس»ولكن أدلكما على اسم ٌبمى لكما ما بمٌتما، فسمٌاه 

وتعالى: }أٌشركون ما ال ٌخلك شٌباا وهم ٌخلمون{، آلشمس تخلك شٌباا حتى ٌكون لها عبد؟ إنما 
خدعهما مرتٌن، خدعهما فً الجنة، وخدعهما فً »: هً مخلولة! ولد لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)«"األرض
 الفوابد:
توحٌد اإللهٌة متضمن لتوحٌد الربوبٌة دون العكس. فمن ال من فوابد اآلٌة الكرٌمة أن  -ٔ

ٌمدر على أن ٌخلك ٌكون عاجزا، والعاجز ال ٌصلح أن ٌكون إلها. لال تعالى: 
}أَفََمْن ٌَْخلُُك َكَمْن اَل ٌَْخلُُك أَفَبَل  ، ولال تعالى: }أٌشركون ما ال ٌخلك شٌبا وهم ٌخلمون{

}لُْل لَْو َكاَن َمعَهُ آِلَهةٌ َكَما ٌَمُولُوَن إِذاا اَلْبتَؽَْوا إَِلى  ، ولال تعالى:[2ٔتَذَكَُّروَن{ ]النحل : 
{ ]اإلسراء :   .(٘)[ِٕٗذي اْلعَْرِش َسبٌِبلا

ٌْباا َوهُْم ٌُْخَلمُوَن{ بؤن العبد ؼٌر موجد وال }أٌَُْشِركُوَن َما الوٌستفاد من اآلٌة  -ٕ  ٌَْخلُُك َش
خالك ألفعاله. ألنه تعالى طعن فً ألوهٌة األجسام بسبب أنها ال تخلك شٌباا. فهذا ٌمتضً 
ا، ولما كان ذلن  ا ألفعال نفسه لكان إلها ا، فلو كان العبد خالما ا كان إلها أن كل ما كان خالما

 .(ٙ)ؼٌر خالك ألفعال نفسهباطبلا علمنا أن العبد 
المدعوٌن من دون هللا ال ٌنفعون وال ٌضرون، وسواء فً ذلن المبلبكة ومنها: بٌان أن  -ٖ

ٌَا  ، لال تعالى:واألنبٌاء والصالحون واألصنام، فكل من دعً من دون هللا فهذه حاله {
ِ لَْن ٌَْخلُمُوا ذُبَاباا َولَ  ِو أٌََُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ا ال ٌَْستَْنِمذُوهُ ِمْنهُ َضعَُؾ الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب َما لَدَ  ٌْبا ُروا اْجتََمعُوا لَهُ َوإِْن ٌَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َش

َ َلمَِويٌّ َعِزٌٌز{]الحج: َ َحكَّ لَْدِرِه إِنَّ َّللاَّ  .[2ٗ-2َّٖللاَّ
أسالٌب المرآن فً الدعوة إلى توحٌد األلوهٌة، إذ ورد فً المرآن أسالٌب ومنها: بٌان  -ٔ

الدعوة إلى توحٌد األلوهٌة، ومن األسالٌب فً الدعوة إلى توحٌد األلوهٌة التندٌد بما 
من دون هللا تعالى، وإظهار حالها من العجز: }أٌَُْشِركُوَن َما اَل  ٌتخذه الكفار من آلهة

ا َوهُْم ٌُْخلَمُوَن{ ]األعراؾ: ٌْبا  [ كؤنه ٌندد بآلهتهم أنها ال تستحك شٌا.5ٌَْٔٔخلُُك َش
 

 المرآن

                                                             
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٔٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .11ٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖٔ(:صٕٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖ-1ٖانظر: شرح الطحاوٌة: (٘)
(ٙ) . 
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 [1ٕٔ({ ]األعراف : 1ٕٔ}َواَل ٌَْستَِطٌعُوَن لَُهْم نَْصًرا َواَل أَْنفَُسُهْم ٌَْنُصُروَن )
 فسٌر:الت

ا، فإذا كانت ال تخلك شٌباا، بل هً  وال تستطٌع أن تنصر عابدٌها أو تدفع عن نفسها سوءا
مخلولة، وال تستطٌع أن تدفع المكروه عمن ٌعبدها، وال عن نفسها، فكٌؾ تُتَّخذ مع هللا آلهة؟ إْن 

 هذا إال أظلم الظلم وأسفه السَّفَه.
ا{ ]األعراؾ : }َواَل ٌَْستَِطٌعُوَن لَُهْم لوله تعالى:  وال ٌستطٌع هذه  [، أي:"5َٕٔنْصرا

 .(ٔ)"األصنام نصر عابدٌها
 .(ٕ)أي : لعابدٌهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)لعبدتهم نصرا"لال الزمخشري:أي:" 
ا، أو أحّل بهم عموبة" لال الطبري:"  وال ٌستطٌع أن ٌنصرهم إن أراد هللا بهم سوءا

(ٗ). 
وال ٌنصرون أنفسهم ممن  [، أي:"5ٌَْٕٔنُصُروَن{ ]األعراؾ : }َواَل أَْنفَُسُهْم لوله تعالى: 

 .(٘)"أرادهم بسوء، فهم فً ؼاٌة العجز والذلة فكٌؾ ٌكونون آلهة؟
فٌدفعون عنها ما ٌعترٌها من الحوادث، بل عبدتهم هم الذٌن  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)ٌدفعون عنهم وٌحامون علٌهم"
ا نصر نفسه وال دفع ضر عنها؟ وإنما العابد  لال الطبري:"  وال هو لادر إن أراد به سوءا

ٌعبد ما ٌعبده الجتبلب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه، وآلهتهم التً ٌعبدونها وٌشركونها فً 
ا، فهً من نفع  عبادة هللا ال تنفعهم وال تضرهم، بل ال تجتلب إلى نفسها نفعاا وال تدفع عنها ضرًّ

ب تبارن وتعالى خلمه من عظٌم خطؤ هإالء الذٌن ؼٌر أن فسها أو دفع الضر عنها أبعُد؟ ٌعّجِ
 .(2)ٌشركون فً عبادتهم هللاَ ؼٌَره"

ٌعنً : وال ألنفسهم ٌنصرون ممن أرادهم بسوء ، كما كان الخلٌل ،  لال ابن كثٌر:" 

علٌه الصبلة والسبلم ، ٌكسر أصنام لومه وٌهٌنُها ؼاٌة اإلهانة ، كما أخبر تعالى عنه فً لوله : 
ٌِْهْم َضْرباا ِباْلٌَِمٌِن { ]الصافات :  ا لَُهْم لَعَلَُّهْم [ ولال تعالى : } فََجعَلَُهْم ُجذَاذاا إِال كَ 5ٖ} فََراَغ َعلَ بٌِرا

ٌَْرِجعُوَن { ]األنبٌاء :  ٌِْه  [ وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل ، رضً هللا 1٘إِلَ
فكانا ٌعدوان فً اللٌل على أصنام  -وكانا شابٌن لد أسلما لما لدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة  -عنهما 

وٌتخذانها حطبا لؤلرامل ، لٌعتبر لومهما بذلن ، وٌرتبوا ألنفسهم ،  المشركٌن ٌكسرانها وٌتلفانها
كان له صنم ٌعبده وٌطٌبه ، فكانا ٌجٌبان فً  -وكان سٌداا فً لومه  -فكان لعمرو بن الجموح 

اللٌل فٌنكسانه على رأسه ، وٌلطخانه بالعَِذرة ، فٌجًء عمرو بن الجموح فٌرى ما صنع به 
ثم ٌعودان لمثل ذلن ، وٌعود إلى «. انتصر»ه سٌفا ، وٌمول له : فٌؽسله وٌطٌبه وٌضع عند

اه فً حبل فً ببر هنان ، فلما  صنٌعه أٌضا ، حتى أخذاه مرة فمرنا معه جرو كلب مٌت ، ودلٌَّ
 : (1)جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلن ، نظر فعلم أن ما كان علٌه من الدٌن باطل ، ولال

 ن                 لم تَُن والَكْلُب َجِمٌعاا فً لَرْن تَاهلل لو كُنَت إِلَها ُمْستَد
ثم أسلم فَحسُن إسبلمه ، ولتل ٌوم أحد شهٌداا ، رضً هللا عنه وأرضاه ، وجعل جنة الفردوس 

 .(5)مؤواه"
 الفوابد:

                                                             
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .11ٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .11ٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .(ٖٗ٘/ٔ( انظر : الرجز فً السٌرة النبوٌة البن هشام )(1)
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 بٌان ضعؾ الشركاء ومهانة اآللهة المدعاة. -ٔ
األلوهٌة، فهً مخلولة ال أنه لٌس فً هذه اآللهة التً اتخذوها شًء من خصابص  -ٕ

ا، وال تملن لهم حٌاة، وال موتاا، وال  تخلُك، وال تجلب نفعاا لعابدٌها، وال تدفع عنهم ضررا
 ٌملكون شٌباا من السموات، وال ٌشاركون فٌه.

بٌان فساد عمول المشركٌن وضبللهم وعمى بصابرهم، إذ أخبر تعالى منبهاا على ذلن  -ٖ
باهلل الذي تفرد بالملن، والحمد، والخلك، واألمر، والعز، باالستفهام اإلنكاري أٌشركون 

والبماء، والربوبٌة، والمٌومٌة، والمهر، والتدبٌر، واإلحٌاء، واإلماتة، والعطاء، والمنع، 
والنفع، والضر، بٌده ملكوت كل شًء، وهو ٌجٌر وال ٌجار علٌه، ٌفعل ما ٌشاء 

لو أن الخلك أولهم وآخرهم وإنسهم وٌختار، ال مانع لما أعطى، وال معطً لما منع، 
ا، ولو أن أولهم  وجنهم كانوا على أتمى للب رجل واحد منهم ما زاد ذلن فً ملكه شٌبا
وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر للب رجل واحد منهم ما نمص ذلن من ملكه 
ا، ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لاموا فً صعٌد واحد وسؤلوه فؤعطى كل  شٌبا
إنسان مسؤلته ما نمص ذلن مما عنده إال كما ٌنمص المخٌط إذا أدخل البحر، سبحانه 
وتعالى بابن عن خلمه ؼنً عما سواه لن ٌبلؽوا ضره فٌضروه ولن ٌبلؽوا نفعه فٌنفعوه، 
لادر على كل شًء علٌم بكل شًء ما فوق العرش وتحت الفرش فً العلم عنده سواء، 

ء على الصخرة الصماء فً اللٌلة الظلماء، ٌعلم خابنة بصٌر ٌرى دبٌب النملة السودا
ا أن ٌمول له كن فٌكون سبحانه  األعٌن وما تخفً الصدور، وإنما أمره إذا أراد شٌبا

 وتعالى عما ٌشركون.
 

 المرآن

ٌْكُْم أََدَعْوتُُموهُْم أَْم أَْنتُ  ({ 1ْٖٔم َصاِمتُوَن )}َوإِْن تَْدعُوهُْم إِلَى اْلُهَدى اَل ٌَت بِعُوكُْم َسَواٌء َعلَ
 [1ٖٔ]األعراف : 
 التفسٌر:

هذه األصنام التً عبدتموها من دون هللا إلى الهدى، ال تسمع  -أٌها المشركون-وإن ندعوا 
دعاءكم وال تتبعكم؛ ٌستوي دعاإكم لها وسكوتكم عنها؛ ألنها ال تسمع وال تبصر وال تَهِدي وال 

 تُهدى.
َّبِعُوكُْم{ ]األعراؾ : }َوإِْن تَْدعُوهُْم لوله تعالى:  -وإن ندعوا  [، أي:"5ٖٔإِلَى اْلُهَدى اَل ٌَت

هذه األصنام التً عبدتموها من دون هللا إلى الهدى، ال تسمع دعاءكم وال  -أٌها المشركون
 .(ٔ)"تتبعكم
وإن تدعوا هذه األصنام إلى الهدى أى إلى ما هو هدى ورشاد،  لال الزمخشري:أي:" 

وإلى أن ٌهدوكم. والمعنى: وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من هللا الخٌر والهدى، ال ٌتبعوكم إلى 
ْم مرادكم وطلبتكم، وال ٌجٌبوكم كما ٌجٌبكم هللا، وٌدل علٌه لوله:}فَاْدعُوهُْم فَْلٌَْستَِجٌبُوا لَكُْم إِْن كُْنتُ 

 .(ٕ)["5َٗٔصاِدلٌَِن{ ]األعراؾ : 
ٌمول تعالى ذكره فً وصفه وعٌبه ما ٌشرن هإالء المشركون فً  لال الطبري:" 

عبادتهم ربَّهم إٌاه: ومن صفته أنكم، أٌها الناس، إن تدعوهم إلى الطرٌك المستمٌم، واألمر 
الصحٌح السدٌد ال ٌتبعوكم، ألنها لٌست تعمل شٌباا، فتترن من الطرق ما كان عن المصد منعدال 

ا، وتركب ما كان مستمٌ ا سدٌدا، وإنما أراد هللا جل ثناإه بوصؾ آلهتهم بذلن من صفتها، جابرا ما
تنبٌَههم على عظٌم خطبهم، ولبح اختٌارهم. ٌمول جل ثناإه: فكٌؾ ٌهدٌكم إلى الرشاد َمْن إن 

فه لم ٌعرفه، ولم ٌفهم رشاداا من ضبلال" ُدعً إلى الرشاد وعُّرِ
(ٖ). 

                                                             
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .11ٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
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وإن ٌدع المشركون آلهتهم إلى أمر ال ٌتبعوكم لال الكلبً ٌعنً: اآللهة.  لال أبو اللٌث:" 
 .(ٔ)ٌعنً: ال ٌتبعهم آلهتهم"

 .(ٕ)ٌعنً : أن هذه األصنام ال تسمع دعاء من دعاها" لال ابن كثٌر:" 
ٌْكُْم أََدَعْوتُُموهُْم أَْم أَْنتُْم َصاِمتُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌستوي  [، أي:"5ٖٔ}َسَواٌء َعلَ

 .(ٖ)"دعاإكم لها وسكوتكم عنها؛ ألنها ال تسمع وال تبصر وال تَهِدي وال تُهدى
سواء علٌكم ٌا أهل مكة أدعوتموهم أم أنتم صامتون ال تعمل شٌبا ألنه  لال أبو اللٌث:" 

 .(ٗ)لٌس فٌها روح"
وكان سواءا دعاُء داعٌه إلى الرشاد وسكوته، ألنه ال ٌفهم دعاءه، وال  لال الطبري:" 

ٌسمع صوته، وال ٌعمل ما ٌمال له. ٌمول: فكٌؾ ٌُعبد من كانت هذه صفته، أم كٌؾ ٌُْشِكل عظٌُم 
ا؟ وإنما الرب المعبود هو النافع من ٌعبده، الضاّر من ٌعصٌه،  جهل من اتخذ ما هذه صفته إلها

 .(٘)، الخاذل عدوه، الهادي إلى الرشاد من أطاعه، السامع دعاء من دعاه"الناصُر ولٌَّه
وسواء لدٌها من دعاها ومن دحاها ، كما لال إبراهٌم : } ٌَا أََبِت ِلَم  لال ابن كثٌر:أي:" 

ٌْباا { ]مرٌم :   .(ٙ)[ ؟"ٕٗتَْعبُُد َما ال ٌَْسَمُع َوال ٌُْبِصُر َوال ٌُْؽنًِ َعْنَن َش
فصار اإلنسان أحسن حالة منها، ألنها ال تسمع، وال تبصر، وال تهِدي  "لال السعدي: 

وال تُهدى، وكل هذا إذا تصوره اللبٌب العالل تصورا مجردا، جزم ببطبلن إلهٌتها، وسفاهة من 
 .(2)عبدها"
سواء علٌكم أدعوتموهم أم صمتم عن دعابهم، فً أنه ال فبلح  لال الزمخشري:أي:" 

لٌل: أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة االسمٌة موضع الفعلٌة؟ للت: ألنهم معهم. فإن للت: هبل 
{ ]الروم :  كانوا إذا حزبهم أمر دعوا هللا دون أصنامهم، كموله: [، ٖٖ}َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ

فكانت حالهم المستمرة أن ٌكونوا صامتٌن عن دعوتهم، فمٌل: إن دعوتموهم لم تفترق الحال بٌن 

 .(1)دعاءهم، وبٌن ما أنتم علٌه من عادة صمتكم عن دعابهم"إحداثكم 
فعطؾ بموله: }صامتون{، وهو اسم على لوله: }أدعوتموهم{، وهو فعل ماض، ولم 

 : (5)ٌمل: أم صمتم،  كما لال الشاعر
ٌِْر  ٌْلَةا               بِؤَْهِل اْلِمبَاِب ِمْن نَُم ٌَْن النَّْفُر أَْم ِبتَّ َل  (ٓٔ)بِن َعاِمرِ َسَواٌء َعلَ

 الفوابد:
الشرن خرافات وأوهام،و وأن ما اتخذوه الكفار من ىلهة دون هللا فهً ال تستحك أن  -ٔ

ا وال لها تصرٌؾ أبداا.  شٌبا
التندٌد بالشرن والمشركٌن، وبٌان جهل المشركٌن وسفههم إذ ٌعبدون ما ال ٌسمع وال  -ٕ

 ٌبصر وال ٌجٌب وال ٌتبع.
 .ضعؾ وعجز كل ما عبد من دونه -ٖ
 

 المرآن

                                                             
 .2٘٘/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2٘٘/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٔٔتفسٌر السعدي: (2)
 .11ٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٖٓ/ٖٔ، وتفسٌر الطبري:ٔٓٗ/ ٔمعانً المرآن للفراء: لم أتعرؾ على لابله والبٌت فً  (5)
 .ٕٖٓ/ٖٔالطبري:، وتفسٌر ٔٓٗ/ ٔمعانً المرآن للفراء: انظر:  (ٓٔ)
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ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدعُوهُْم فَْلٌَْستَِجٌبُوا لَكُْم إِْن كُْنتُْم َصادِ  لٌَِن }إِن  ال ِذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن ّللا 
 [1ٗٔ({ ]األعراف : 1ٗٔ)

 التفسٌر:
هم مملوكون لربهم كما أنكم مملوكون لربكم،  -أٌها المشركون-إن الذٌن تعبدون من ؼٌر هللا 

فإن كنتم كما تزعمون صادلٌن فً أنها تستحك من العبادة شٌباا فادعوهم فلٌستجٌبوا لكم، فإن 
لوا مطلوبكم، وإال تبٌن أنكم كاذبون مفترون على هللا أعظم الفرٌة.  استجابوا لكم وحصَّ

ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُكُْم{ ]األعرالوله تعالى:  إن  [، أي:"5ٗٔؾ : }إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٔ)"هم مملوكون لربهم كما أنكم مملوكون لربكم -أٌها المشركون-الذٌن تعبدون من ؼٌر هللا 

ٌعنً: تعبدون }من دون هللا{ ٌعنً: األصنام، }عباد أمثالكم{ ٌعنً:  لال أبو اللٌث:" 
 .(ٕ)مخلولٌن مملوكٌن أشباهكم ولٌسوا بآلهة فادعوهم"

حاجهم فً عبادة األصنام، }تدعون{ تعبدون. ولٌل: تدعونها آلهة، }من  لال المرطبً:" 
 .(ٖ)دون هللا{، أي: من ؼٌر هللا. وسمٌت األوثان عباد األنها مملوكة هلل مسخرة"

ثم ذكر تعالى أنها عبٌد مثل عابدٌها ، أي : مخلولات مثلهم ، بل  لال ابن كثٌر:" 
 (ٗ)األناسً أكمل منها ، ألنها تسمع وتبصر وتبطش ، وتلن ال تفعل شٌبا من ذلن"

ٌمول جل ثناإه لهإالء المشركٌن من عبدة األوثان، موبِّخهم على عبادتهم  لال الطبري:" 
الذٌن تدعون{ أٌها المشركون، آلهةا }من دون هللا{،  ما ال ٌضرهم وال ٌنفعهم من األصنام: }إن

ا باهلل، }عباد أمثالكم{، ٌمول: هم أمبلن لربكم، كما أنتم له  وتعبدونها، شركاا منكم وكفرا
 .(٘)"ممالٌن
أى: تعبدونهم وتسمونهم آلهة من دون هللا عباد أمثالكم ولوله }عباد  لال الزمخشري:" 

أمثالكم{ استهزاء بهم، أى: لصارى أمرهم أن ٌكونوا أحٌاء عمبلء فإن ثبت ذلن فهم عباد أمثالكم 

ال تفاضل بٌنكم، ثم أبطل أن ٌكونوا عبادا أمثالهم فمال: }ألهم أرجل ٌمشون بها{، ولٌل: عباد 
 .(ٙ)ن أمثالكم"أمثالكم مملوكو
وهذا من نوع التحدي للمشركٌن العابدٌن لؤلوثان، ٌمول تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن  لال السعدي:" 

ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُكُْم{ أي: ال فرق بٌنكم وبٌنهم، فكلكم عبٌد هلل مملوكون، فإن كنتم  تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(2)شٌبا" كما تزعمون صادلٌن فً أنها تستحك من العبادة

« إن»، بتخفٌؾ «إن الذٌن تدعون من دون هللا عبادا أمثالكم»ولرأ سعٌد بن جبٌر:  
، والمعنى: ما الذٌن تدعون من دون هللا عبادا أمثالكم، على إعمال «عبادا أمثالكم»ونصب 

 .(1)الحجازٌة« ما»النافٌة عمل « إن»
فإن  [، أي:"5ٗٔإِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]األعراؾ : }فَاْدعُوهُْم فَْلٌَْستَِجٌبُوا لَكُْم لوله تعالى: 

كنتم كما تزعمون صادلٌن فً أنها تستحك من العبادة شٌباا فادعوهم فلٌستجٌبوا لكم، فإن 
لوا مطلوبكم، وإال تبٌن أنكم كاذبون مفترون على هللا أعظم الفرٌة  .(5)"استجابوا لكم وحصَّ

فإن كنتم صادلٌن أنها تضر وتنفع، وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها  لال الطبري:أي:" 
إٌاكم، فلٌستجٌبوا لدعابكم إذا دعوتموهم، فإن لم ٌستجٌبوا لكم، ألنها ال تسمع دعاءكم، فؤٌمنوا 
بؤنها ال تنفع وال تضر؛ ألن الضر والنفع إنما ٌكونان ممن إذا سُبل سمع مسؤلة سابله وأعطى 

                                                             
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2٘٘/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٖٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٓ٘-5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .15ٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖٔتفسٌر السعدي: (2)
 .15ٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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ا شكً إلٌه من شًء سمع، فضّر من استحك العموبة، ونفع من ال ٌستوجب وأفضل، ومن إذ
 .(ٔ)"الضر
 .(ٕ)}إن كنتم صادلٌن{ أنها آلهة" لال أبو اللٌث:" 
أمٌر على جهة التعجٌز والتبكٌت أي أدعوهم فً جلب نفع أو دفع ضّرٍ  لال الصابونً:" 

 .(ٖ)إن كنتم صادلٌن فً دعوى أنها آلهة"
فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم، وإال تبٌن أنكم كاذبون فً هذه  لال السعدي:" 

الدعوى، مفترون على هللا أعظم الفرٌة، وهذا ال ٌحتاج إلى التبٌٌن فٌه، فإنكم إذا نظرتم إلٌها 
وجدتم صورتها دالة على أنه لٌس لدٌها من النفع شًء، فلٌس لها أرجل تمشً بها، وال أٌد 

صر بها، وال آذان تسمع بها، فهً عادمة لجمٌع اآلالت والموى تبطش بها، وال أعٌن تب
 الموجودة فً اإلنسان.

فإذا كانت ال تجٌبكم إذا دعوتموها، وهً عباد أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وألوى على 
 .(ٗ)كثٌر من األشٌاء، فؤلي شًء عبدتموها"

 الفوابد:
ٔ-  
 

 المرآن
ٌٍْد ٌَْبِطشُوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْعٌٌُن ٌُْبِصُروَن بَِها أَْم لَُهْم آذَاٌن }أَلَُهْم أَْرُجٌل ٌَْمُشوَن بَِها أَْم  لَُهْم أَ

 [1٘ٔ({ ]األعراف : 1ٌَْ٘ٔسَمعُوَن بَِها لُِل اْدعُوا شَُرَكاَءكُْم ثُم  ِكٌُدوِن َفاَل تُْنِظُروِن )
 التفسٌر:

أم لهم أٌٍد ٌدفعون بها عنكم ألهذه اآللهة واألصنام أرجل ٌسعَْون بها معكم فً حوابجكم؟ 

فونكم ما عاٌنوا  ا ومكروهاا؟ أم لهم أعٌن ٌنظرون بها فٌعّرِ وٌنصرونكم على من ٌرٌد بكم شرا
وأبصروا مما ٌؽٌب عنكم فبل ترونه؟ أم لهم آذان ٌسمعون بها فٌخبرونكم بما لم تسمعوه؟ فإذا 

ا وجه عبادتكم إٌاها، وهً خالٌة كانت آلهتكم التً تعبدونها لٌس فٌها شًء من هذه اآلالت، فم
لهإالء  -أٌها الرسول-من هذه األشٌاء التً بها ٌتوصل إلى جلب النفع أو دفع الضر؟ لل 

المشركٌن من عبدة األوثان: ادعوا آلهتكم الذٌن جعلتموهم هلل شركاء فً العبادة، ثم اجتمعوا 
لوا بذلن، ف إنً ال أبالً بآلهتكم؛ العتمادي على إٌماع السوء والمكروه بً، فبل تإخرونً وعّجِ

 على حفظ هللا وحده.
ألهذه اآللهة واألصنام  [، أي:"5٘ٔلوله تعالى:}أَلَُهْم أَْرُجٌل ٌَْمشُوَن بَِها{ ]األعراؾ :  

 .(٘)"أرجل ٌسَعْون بها معكم فً حوابجكم؟
فَهم جهل ما  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لهإالء الذٌن عبدوا األصنام من دونه، معّرِ

هم علٌه ممٌمون: أألصنامكم هذه، أٌها الموم }أرجل ٌمشون بها{ ، فٌسعون معكم ولكم فً 
 .(ٙ)حوابجكم، وٌتصرفون بها فً منافعكم"

ٌٍْد ٌَْبِطشُوَن بَِها{ ]األعراؾ :   أم لهم أٌٍد ٌدفعون بها  أي:" [،5٘ٔلوله تعالى:}أَْم لَُهْم أَ
ا ومكروهاا؟  .(2)"عنكم وٌنصرونكم على من ٌرٌد بكم شرا

 .(1)فٌدفعون عنكم وٌنصرونكم بها عند لصد من ٌمصدكم بشّر ومكروه" لال الطبري:" 

                                                             
 .ٕٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘٘/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٖٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
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أم لهم أعٌن ٌنظرون  [، أي:"5٘ٔلوله تعالى:}أَْم لَُهْم أَْعٌٌُن ٌُْبِصُروَن بَِها{ ]األعراؾ :  
فونكم ما عاٌنوا وأبصروا مما ٌؽٌب عنكم فبل ترونه؟  .(ٔ)"بها فٌعّرِ

 .(ٕ)فٌعرفونكم ما عاٌنوا وأبصروا مما تؽٌبون عنه فبل ترونه" لال الطبري:" 
أم لهم آذان ٌسمعون بها  [، أي:"5٘ٔلوله تعالى:}أَْم لَُهْم آذَاٌن ٌَْسَمعُوَن بَِها{ ]األعراؾ :  

 .(ٖ)"فٌخبرونكم بما لم تسمعوه؟
فٌخبروكم بما سمعوا دونكم مما لم تسمعوه؟ ٌمول جل ثناإه: فإن كانت  لال الطبري:" 

آلهتكم التً تعبدونها لٌس فٌها شًء من هذه اآلالت التً ذكرتُها، والمعظَّم من األشٌاء إنما ٌعظَّم 
لما ٌرجى منه من المنافع التً توصل إلٌه بعض هذه المعانً عندكم، فما وجه عبادتكم أصنامكم 

نها، وهً خالٌة من كل هذه األشٌاء التً بها ٌوصل إلى اجتبلب النفع ودفع التً تعبدو
 .(ٗ)الضر؟"
 فإن لٌل فلم أنكر عبادة من ال رجل له وال ٌد وال عٌن ؟ لال الماوردي:" 

 لٌل عنه جوابان :
ا ٌنفع . ا ال ٌنفع كان ألوم ممن عبد جسما  أحدهما : أن من عبد جسما

 .(٘)مفضلون علٌها ، فكٌؾ ٌعبدون من هم أفضل منه"والثانً : أنه عرفهم أنهم 
الؽرض بٌان جهلهم وتسفٌه عمولهم فً عبادة جمادات ال تسمع وال  لال الصابونً:" 

ا ألنها فمدت الحواس وفالد الشًء ال ٌعطٌه، واإِلنسان أفضل  تبصر وال تؽنً عن عابدها شٌبا
ٌلٌك باألكمل األشرؾ أن ٌشتؽل بعبادة  بكثٌر من هذه األصنام لوجود العمل والحواس فٌه فكٌؾ

األخّس األدون الذي ال ٌحسُّ منه فابدة أبداا ال فً جلب منفعة وال فً دفع مضّرة؟!"
(ٙ). 

لهإالء  -أٌها الرسول-لل  [، أي:"5٘ٔلوله تعالى:}لُِل اْدعُوا شَُرَكاَءكُْم{ ]األعراؾ :  
 .(2)"تموهم هلل شركاء فً العبادةالمشركٌن من عبدة األوثان: ادعوا آلهتكم الذٌن جعل

 .(1)واستعٌنوا بهم فً عداوتً" لال الزمخشري:أي:" 
لل، ٌا دمحم، لهإالء المشركٌن من عبدة األوثان: ادعوا شركاءكم الذٌن  لال الطبري:" 

 .(5)جعلتموهم هلل شركاء فً العبادة"
أي : استنصروا بها علً ، فبل تإخرونً طرفة عٌن ، واجهدوا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)جهدكم!"

 .(ٔٔ)لال السعدي:" أي: اجتمعوا أنتم وشركاإكم على إٌماع السوء والمكروه بً "
ثم اجتمعوا على إٌماع  [، أي:"5٘ٔلوله تعالى:}ثُمَّ ِكٌُدوِن فَبَل تُْنِظُروِن{ ]األعراؾ :  

لوا بذلن، فإنً ال أبالً بآلهتكم؛ العتمادي على حفظ هللا السوء والمكروه بً، فبل تإ خرونً وعّجِ
 .(ٕٔ)"وحده
}ثم كٌدون{ جمٌعا أنتم وشركاإكم }فبل تنظرون{ فإنى ال أبالى بكم، لال الزمخشري:" 

وال ٌمول هذا إال واثك بعصمة هللا، وكانوا لد خوفوه آلهتهم فؤمر أن ٌخاطبهم بذلن، كما لال لوم 

                                                             
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .12ٕ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .15ٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٖٔتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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نمول إال اعتران بعض آلهتنا بسوء لال لهم: أنً بريء مما تشركون من دونه هود له: إن 
 .(ٔ)فكٌدونً جمٌعا ثم ال تنظرون"

{، ٌمول: فبل تإخرون بالكٌد فَبَل تُْنِظُرونِ  أنتم وهً } لال الطبري:أي: }ثُمَّ ِكٌُدوِن{" 
لوا بذلن. ٌُْعِلمه جل ثناإه بذلن أنهم لن ٌضروه، و أنه لد عصمه منهم، والمكر، ولكن عّجِ

ؾ الكفرة به عجز أوثانهم عن نصرة من بؽى أولٌاءهم بسوء" وٌُعَّرِ
(ٕ). 

ابذلوا جهدكم أنتم وهم فً الكٌد لً وإلحاق األذى والمضرة بً  لال الصابونً: أي:" 
 .(ٖ)وال تمهلون طرفة عٌن، فإنً ال أبالً بكم العتمادي على هللا"

ٌعنً: اعملوا بً ما شبتم فبل تنظرون، ٌعنً: ال تمهلون وال تإجلون  لال أبو اللٌث:" 
 .(ٗ)ألنهم خوفوه بآلهتهم"

 الفوابد:
فمد األصنام للسمع والبصر واألطراؾ، ٌتضح من اآلٌة إنكار هللا على المشركٌن الذٌن  -ٔ

 عبدوا معه األنداد واألوثان التً هً مخلولة مربوبة ال تملن من األمر شٌباا وال تضر
وال تنفع وال تبصر وال تسمع وال تنتصر لعابدٌها ألنها جماد، وعابدوها أكمل منها 

 بسمعهم وبصرهم وبطشهم
إلامة الحجة على المشركٌن بالكشؾ عن حمٌمة ما ٌدعون أنها آلهة فإذا بها أصنام ال  -ٕ

 تسمع وال تجٌب ال أٌد لها وال أرجل وال آذان وال أعٌن.
ن أسماء هللا تعالى هما: السمٌع، والبصٌر. وثبلث صفات فً هذه اآلٌة إثبات اسمٌن م -ٖ

ٌء{ هذه نفً، وهً كمال صفاته  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش وهً: السمع، والبصر، ونفً المماثلة. }لَ
من نفً المماثلة، نفً المماثلة ٌستلزم إثبات كمال ضده وهو كمال صفاته جل وعبل مع 

 صفة السمع وصفة البصر.

ا بموله: }لُِل اْدعُوا ُشَرَكاَءكُْم ثُمَّ ِكٌُدوِن فَبل تُنِظُروِن{  فتحدي مشركً أمر هللا نبٌه محمدا  -ٗ
 لومه وآلهتهم.

وهذا التحدي ورد على لسان كثٌر من األنبٌاء لبٌان عجز آلهة المشركٌن عن 
ا.  إلحاق الضرر بهم، وما كان هذا شؤنه فلٌس إلها

 
 المرآن

ُ ال ِذي  ًَ ّللا  اِلِحٌَن )}إِن  َوِلٌِّ َل اْلِكتَاَب َوهَُو ٌَتََول ى الص   [1ٙٔ({ ]األعراف : 1ٙٔنَز 
 التفسٌر:

ًَّ المرآن بالحك، وهو ٌتولى  ل عل ًَ هللا، الذي ٌتولى حفظً ونصري، هو الذي نزَّ إن ولٌِّ
 الصالحٌن ِمن عباده، وٌنصرهم على أعدابهم وال ٌخذلهم.

ُ لوله تعالى:  ًَ َّللاَّ ٌِّ َل اْلِكتَاَب{ ]األعراؾ : }إِنَّ َوِل ًَ هللا، الذي  [، أي:"5ٙٔالَِّذي َنزَّ إن ولٌِّ
ًَّ المرآن بالحك" ل عل ٌتولى حفظً ونصري، هو الذي نزَّ
(٘). 

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، للمشركٌن من عبدة األوثان  لال الطبري:" 
ًّ بالحك" }إن ولًٌ{، نصٌري ومعٌنً وظهٌري علٌكم }هللا الذي نزل الكتاب{ عل
(ٙ). 

أى: ناصري علٌكم هللا }الذي نزل الكتاب{، الذي أوحى إلى كتابه  لال الزمخشري:" 
 .(2)وأعزنى برسالته"

                                                             
 .15ٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2٘٘/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .15ٔ/ٕالكشاؾ: (2)
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لال السعدي:أي:" الذي ٌتوالنً فٌجلب لً المنافع وٌدفع عنً المضار، }الَِّذي نزَل 
 .(ٔ)اْلِكتَاَب{ الذي فٌه الهدى والشفاء والنور، وهو من تولٌته وتربٌته لعباده الخاصة الدٌنٌة "

أي : هللا حسبً وكافّى ، وهو نصٌري وعلٌه متكلً ، وإلٌه ألجؤ ، وهو  لال ابن كثٌر:" 
ًٌ فً الدنٌا واآلخرة ، وهو ولً كل صالح بعدي. وهذا كما لال هود ، علٌه السبلم ، لما لال ول

َ َواْشَهُدوا أَنًِّ بَِريٌء مِ  ا له لومه : } إِْن نَمُوُل إِال اْعتََراَن بَْعُض آِلَهتِنَا بِسُوٍء لَاَل إِنًِّ أُْشِهُد َّللاَّ مَّ
ِ َربًِّ َوَربِّكُْم َما ِمْن تُْشِركُوَن * ِمْن ُدونِِه فَِكٌُدونًِ  ْلُت َعلَى َّللاَّ َجِمٌعاا ثُمَّ ال تُْنِظُرون * إِنًِّ تََوكَّ

علٌه -[ وكمول الخلٌل ٙ٘ - َٗ٘دابٍَّة إِال هَُو آِخذٌ بِنَاِصٌَتَِها إِنَّ َرّبًِ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم { ]هود : 
ٌْتُْم َما ُكْنتُْم تَْعبُُدو-السبلم َن * أَْنتُْم َوآبَاُإكُُم األْلَدُموَن * فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلً إِال َربَّ اْلعَالَِمٌَن * : } أَفََرأَ

 2٘الَِّذي َخلَمَنًِ فَُهَو ٌَْهِدٌِن *َوالَِّذي ُهَو ٌُْطِعُمنًِ َوٌَْسِمٌِن * َوِإذَا َمِرْضُت فَُهَو ٌَْشِفٌِن { ]الشعراء : 
ا تَْعبُُدوَن * إِال الَِّذي فََطَرنًِ فَإِنَّهُ َسٌَْهِدٌِن * [ اآلٌات ، وكموله ألبٌه ولومه } 1ٓ - إِنَِّنً َبَراٌء ِممَّ

ٌَْرِجعُوَن { ]الزخرؾ :   .(ٕ)["1ٕ - َٕٙوَجعَلََها َكِلَمةا بَالٌَِةا فًِ َعِمبِِه لَعَلَُّهْم 
صلى هللا علٌه  -، ٌعنً: جبرٌل«إن ولً هللا الذي نزل الكتاب»ولال األخفش: "ولرئ:

 . (ٗ) . وهً لراءة عاصم الجحدري(ٖ)"-وسلم
 .(٘)لال المرطبً:"والمراءة األولى أبٌن، لموله:}وهو ٌتولى الصالحٌن{"

اِلِحٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وهو ٌتولى الصالحٌن ِمن  [، أي:"5ٙٔ}َوهَُو ٌَتََولَّى الصَّ
 .(ٙ)عباده، وٌنصرهم على أعدابهم وال ٌخذلهم"

 .(2)أي: ٌحفظهم" لال المرطبً:" 
 .(1)وهو الذي ٌتولى من صلح عمله بطاعته من خلمه" لال الطبري:أي:" 

 ُ اِلِحٌَن{ الذٌن صلحت نٌاتهم وأعمالهم وألوالهم، كما لال تعالى: }َّللاَّ لال السعدي:" }الصَّ
ًُّ الَِّذٌَن آَمنُوا ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{ فالمإمنون ال لما تولوا ربهم  -صالحون َوِل

توالهم هللا ولطؾ بهم وأعانهم على  -باإلٌمان والتموى، ولم ٌتولوا ؼٌره ممن ال ٌنفع وال ٌضر 
ما فٌه الخٌر والمصلحة لهم، فً دٌنهم ودنٌاهم، ودفع عنهم بإٌمانهم كل مكروه، كما لال تعالى: 

َ ٌَُدافُِع َعِن الَِّذٌَن آَمنُوا{ " }إِنَّ َّللاَّ
(5). 

 .(ٓٔ)ومن عادته أن ٌنصر الصالحٌن من عباده وأنبٌابه وال ٌخذلهم"لال الزمخشري: " 
ٌمول جهاراا ؼٌر  -ملسو هيلع هللا ىلص -: لال: سمعُت رسوَل هللا -رضً هللا عنه  -عمرو بن العاص  
ًَ هللاُ وصالُح المإمنٌن»ِسّر:  إِن آل أبً »وفً رواٌة: «. إِن آل أبً لٌسوا بؤولٌابً، ِإنما َوِلٌِّ
 .(ٔٔ)«فبلن
 الفوابد:
وجوب التوكل على هللا تعالى، وطرد الخوؾ من النفس والولوؾ أمام الباطل وأهله فً  -ٔ

 شجاعة وصبر وثبات اعتمادا على هللا تعالى ووالٌته إذ هو ٌتولى الصالحٌن.

                                                             
 .ٕٖٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٔٔ/ٖمعانً المرآن للنحاس: (ٖ)
 .ٖٖٗ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٖٗ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٗ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖٔتفسٌر السعدي: (5)
 .15ٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
( فً اإلٌمان، باب ٕ٘ٔفً األدب، باب تبل الرحم بببللها، ومسلم رلم ) ٖٗ٘ - ٖٔ٘/  ٓٔرواه البخاري (ٔٔ)

 )صحٌح(.مواالة المإمنٌن ومماطعة ؼٌرهم والبراءة منهم
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ن نصت اآلٌة هنا على أن هللا ولً كل مإمن، وأنه بفضل هذه الوالٌة ٌخرج هللا المإمنٌ -ٕ
ا: }إن ولًٌ هللا الذي نزل الكتاب وهو ٌتولى  من الظلمات إلى النور، ولال تعالى أٌضا

 [.5ٙٔالصالحٌن{ ]األعراؾ: 
ا فإنه ولً، وهللا تعالى هو ومن الفوابد: أن  -ٖ الوالٌة هً من آثار اإلٌمان، من كان مإمنا

َ َمْوَلى الَِّذٌَن آَمنُوا َوأَنَّ ا [ فهو ْٔٔلَكافِِرٌَن ال َمْولَى لَُهْم{ ]دمحم:مولى عباده المإمنٌن، }َّللاَّ
اِلِحٌَن{  ٌَتََولَّى الصَّ َل اْلِكتَاَب َوُهَو  ُ الَِّذي َنزَّ ًٌِّ َّللاَّ مولى المإمنٌن وولٌهم، }إِنَّ َوِل

ا فإنه من أولٌاء هللا، فهما متبلزمان5ٙٔ]األعراؾ:  .(ٔ)[ ، فمن كان مإمنا
أي:" الناصر. ٌنصر عباده «: الولً»تعالى، وهو ومن الفوابد: إثبات اسم من اسمابه  -ٗ

ٌْن آَمنوا ٌخرجهم ِمَن الظُّلَُماِت إلَى النور { -سبحانه-المإمنٌن، كموله  : } هللا َوِلً الِذ
ٌَْن الَ َمْولَى 2ٕ٘]البمرة: [، وكموله تعالى: } ذِلَن بِؤن هللا َمْوَلى الذٌَن آَمنوا، َوأن الَكافِِر
( أٌضا المتولً لؤلمر ٘. والولً )-وهللا أعلم-نى: ال ناصر لهم. [ المعٔٔلهْم{ ]دمحم:

والمابم به. كولً الٌتٌم، وولً المرأة فً عمد النكاح علٌها، وأصله من الولً؛ وهو 
 .(ٕ)المرب"

 
 المرآن

({ ]األعراف : 11ٔ}َوال ِذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَركُْم َواَل أَْنفَُسُهْم ٌَْنُصُروَن )
ٔ11] 
 التفسٌر:

ِمن ؼٌر هللا من اآللهة ال ٌستطٌعون نصركم، وال ٌمدرون  -أنتم أٌها المشركون-والذٌن تدعون 
 على نصرة أنفسهم.

 [، أي:"52ٔ}َوالَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَركُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)ِمن ؼٌر هللا من اآللهة ال ٌستطٌعون نصركم" -أنتم أٌها المشركون-والذٌن تدعون 
ا أمر من هللا جل ثناإه لنبٌه أن ٌموله للمشركٌن. ٌمول له تعالى  لال الطبري:"  وهذا أٌضا

ذكره: لل لهم، إن هللا نصٌري وظهٌري، والذٌن تدعون أنتم أٌها المشركون من دون هللا من 
 .(ٗ)ال ٌستطٌعون نصركم" اآللهة،
 .(٘)ٌمول: ال تمدر اآللهة منع السوء إذا نزل بمن ٌعبدها من كفار مكة" لال مماتل:" 
لوله تعالى: }والذٌن تدعون من دونه{ كرره لٌبٌن أن ما ٌعبدونه ال ٌنفع  لال المرطبً:" 
 .(ٙ)وال ٌضر"
وال ٌمدرون على نصرة  [، أي:"52ٔ}َواَل أَْنفَُسُهْم ٌَْنُصُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)أنفسهم"
 .(1)ٌعنً: ال ٌستطٌعون أن ٌمتنعوا مما نزل بهم من العذاب" لال أبو اللٌث:" 
وال هم مع عجزهم عن نصرتكم ٌمدرون على نصرة أنفسهم، فؤي  لال الطبري:أي:" 

هذٌن أولى بالعبادة وأحك باأللوهة؟ أمن ٌنصر ولٌه وٌمنع نفسه ممن أراده، أم من ال ٌستطٌع 
نصر ولٌه وٌعجز عن منع نفسه ممن أراده وبَؽاه بمكروه؟"
(5). 

                                                             
 ]مرلم آلٌا[.ٖٓ(:ٖٙانظر: شرح الطجاوٌة البن جبرن: الدرس) (ٔ)
 .21شؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٗٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2٘٘/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٖٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
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عبدون من هذه منزلته ٌمول: وال تمنع اآللهة من أراد بها سوءا فكٌؾ ت لال مماتل:" 
 .(ٔ)وتتركون عبادة ربكم"

ٌذكر سفههم بعبادتهم من عجز عن دفع الضرر عن نفسه، فضبل أن  لال الماترٌدي:" 
ٌدفع ذلن عنهم أو ٌجروا إلى أنفسهم منفعة، وأخبر عن جهلهم أنهم ٌعبدون من ال ٌملن دفع ضر 

 .(ٕ)وال جر نفع"
استحماق هذه األصنام التً ٌعبدونها من دون هللا لال السعدي:" وهذا أٌضا فً بٌان عدم 

لشًء من العبادة، ألنها لٌس لها استطاعة وال التدار فً نصر أنفسهم، وال فً نصر 
 .(ٖ)عابدٌها"
 الفوابد:
بٌان عجز تلن اآللهة المزعومة وضعفها، وحمارتها، وللة شؤنها، وأنَّ اإلله هو رب  -ٔ

 على المشركٌن الذٌن عبدوا معه األنداد واألوثان واحد ال شرٌن له، وفً اآلٌة إنكار هللا
التً هً مخلولة مربوبة ال تملن من األمر شٌباا وال تضر وال تنفع وال تبصر وال تسمع 

 وال تنتصر لعابدٌها ألنها جماد، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم.
كموله: }َوالَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن  تمدح الرب تعالى بانفراده فً ملكه بآٌات من كتابه العزٌز، -ٕ

ِ ِعبَاٌد ُٖٔدونِِه َما ٌَْمِلكُوَن ِمْن لِْطِمٌٍر{ ]فاطر: [، ولوله: }إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن دُوِن َّللاَّ
ِذٌَن [، ولوله: }َوالَّ 5ٗٔأَْمثَالُكُْم فَاْدعُوهُْم فَْلٌَْستَِجٌبُوا لَكُْم إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]األعراؾ: 

[ ، إلى 52ٔتَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَركُْم َواَل أَْنفَُسُهْم ٌَْنُصُروَن{ ]األعراؾ: 
ؼٌر ذلن من اآلٌات التً ال تستمصً؛ فموله: }ِمْن ُدونِِه{ فً هذه اآلٌات كلها: أي من 

 لى.ؼٌره تعالى، فإنه عام ٌدخل فٌه كل من اعتمد دون هللا سبحانه وتعا
 

 المرآن
ٌَْن َوهُْم اَل ٌُْبِصُروَن ) ({ ]األعراف 11ٔ}َوإِْن تَْدعُوهُْم إِلَى اْلُهَدى اَل ٌَْسَمعُوا َوتََراهُْم ٌَْنظُُروَن إِلَ

 :ٔ11] 
 التفسٌر:

أٌها -آلهتكم إلى االستمامة والسداد ال ٌسمعوا دعاءكم، وترى  -أٌها المشركون-وإن تدعوا 
المشركٌن ِمن عبدة األوثان ٌمابلونن كالناظر إلٌن وهم ال ٌبصرون؛ ألنهم آلهة هإالء  -الرسول

 ال أبصار لهم وال بصابر.
-وإن تدعوا  [، أي:"51ٔ}َوإِْن تَْدعُوهُْم إِلَى اْلُهَدى اَل ٌَْسَمعُوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)آلهتكم إلى االستمامة والسداد ال ٌسمعوا دعاءكم" -أٌها المشركون
ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل للمشركٌن: وإن تدعوا، أٌها المشركون،  لال الطبري:" 

 .(٘)ال ٌسمعوا دعاءكم" -وهو االستمامة إلى السداد-آلهتكم إلى الهدى 
ٌَْن َوهُْم اَل ٌُْبِصُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  -وترى  [، أي:"51ٔ}َوتََراهُْم ٌَْنُظُروَن إَِل

آلهة هإالء المشركٌن ِمن عبدة األوثان ٌمابلونن كالناظر إلٌن وهم ال ٌبصرون؛  -أٌها الرسول
 .(ٙ)ألنهم ال أبصار لهم وال بصابر"

وهذا خطاب من هللا نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص. ٌمول: وترى، ٌا دمحم، آلهتهم ٌنظرون إلٌن  لال الطبري:" 
د. و وترونهم »لو كان أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بخطاب المشركٌن، لمال: وهم ال ٌبصرون، ولذلن وحَّ

  .(ٔ)«"ٌنظرون إلٌكم

                                                             
 .1ٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٔٔ/٘تؤوٌبلت أهل السنة: (ٕ)
 .ٕٖٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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ٌَْن { أي : ٌمابلونن بعٌون مصورة كؤنها ناظرة ،  لال ابن كثٌر:"  ٌَْنظُُروَن ِإلَ إنما لال : } 
}  وهً جماد ؛ ولهذا عاملهم معاملة من ٌعمل ؛ ألنها على صور مصورة كاإلنسان ، فمال:

ٌَْن { فعبر عنها بضمٌر من ٌعمل" ٌَْنظُُروَن إَِل َوتََراهُْم 
(ٕ). 

}ٌنظرون إلٌن{ ٌشبهون الناظرٌن إلٌن، ألنهم صوروا أصنامهم  لال الزمخشري: " 
 .(ٖ)بصورة من للب حدلته إلى الشًء ٌنظر إلٌه وهم ال ٌدركون المربى "

السدي: "}وإن تدعوهم إلى الهدى ال ٌسمعوا وتراهم ٌنظرون إلٌن هم ال  وروي عن 
 .(ٗ)ٌبصرون{، لال: هإالء المشركٌن"

ولد ٌحتمل لول السدي هذا أن ٌكون أراد بموله: "هإالء المشركون"،  لال الطبري:" 
لٌن وتراهم ٌنظرون إ»}لول هللا: }وإن تدعوهم إلى الهدى ال ٌسمعوا{ ولد كان مجاهد ٌمول: 

. وكؤّن مجاهداا وّجه معنى الكبلم إلى أن معناه: (٘)«وهم ال ٌبصرون{، ما تدعوهم إلى الهدى
وترى المشركٌن ٌنظرون إلٌن وهم ال ٌبصرون، فهو وجهٌ، ولكن الكبلم فً سٌاق الخبر عن 

 .(ٙ)اآللهة، فهو بوصفها أشبه"
هم ال ٌبصرون{، ما عن ابن أبً نجٌح عن مجاهد: "}وتراهم ٌنظرون إلٌن وولد روي  

تدعوهم إلى الهدى. وكؤّن مجاهداا وّجه معنى الكبلم إلى أن معناه: وترى المشركٌن ٌنظرون 
إلٌن وهم ال ٌبصرون، فهو وجهٌ، ولكن الكبلم فً سٌاق الخبر عن اآللهة، فهو بوصفها 

 .(2)أشبه"
وهل ٌجوز  فإن لال لابل: "فما معنى لوله: }وتراهم ٌنظرون إلٌن وهم ال ٌبصرون{؟ 

 أن ٌكون شًء ٌنظر إلى شًء وال ٌراه؟
لٌل: إن العرب تمول للشًء إذا لابل شٌباا أو حاذاه: هو ٌنظر إلى كذا، وٌمال: منزل 
فبلن ٌنظر إلى منزلً، إذا لابله. وحكً عنها: إذا أتٌَت موضع كذا وكذا، فنظر إلٌن الجبل، فخذ 

الكسابً: الحابط ٌنظر إلٌن، إذا كان لرٌباا منن  ٌمٌناا أو شماال. وحدثت عن أبً عبٌد لال: لال
 : (1)حٌث تراه، ومنه لول الشاعر

ٌٍْن أَْو بِبلَد بَِنً ُصبَاحِ   إِذَا نََظْرَت بِبلَد بَنًِ تَِمٌٍم                   بِعَ
ٌرٌد: تمابل نبتُها وعُْشبها وتحاذَى"
(5). 

تجابة. فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتد، وهً لال السعدي:وهذه األصنام" لٌس لها لوة العمل واالس
صور ال حٌاة فٌها، فتراهم ٌنظرون إلٌن، وهم ال ٌبصرون حمٌمة، ألنهم صوروها على صور 
الحٌوانات من اآلدمٌٌن أو ؼٌرهم، وجعلوا لها أبصارا وأعضاء، فإذا رأٌتها للت: هذه حٌة، فإذا 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .15ٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:صٖٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٖٔ(:صٖٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٖٔ(:صٖٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (2)
، أساس الببلؼة ٖٔٔونوادر أبً زٌد: ، ٕٖٙ/ٖٔلم أتعرؾ على لاابله، وانظر: البٌت فً تفسٌر الطبري: (1)

 ، ورواٌة أبً زٌد:ٖٕٓ: ٗ)عٌن( ، والمماٌٌس 
 نظرت ببلد بنً حبٌب ... بعٌٍن أو ببلد بنً صباحإذا 

 رمٌناهم بكل ألب نهٍد ... وفتٌان الؽدو مع الرواح
وال أدري ما ))بنو حبٌب(( ، وأما ))بنو صباح(( ، فهم فً ضبة، والظاهر أن فً ؼٌرهم من العرب أٌضاا 

بنً نمٌر(( ، فبل أدري ما أصح . ورواٌة الزمخشري وابن فارس ))ببلد ٕٕٔ))بنو صباح(( . انظر االشتماق: 
ذلن، حتى ٌعرؾ صاحب الشعر، وفٌمن لٌل. لال الزمخشري لبل استشهاده بالشعر: ))نظرت األرض بعٌن أو 
بعٌنٌن(( ، إذا طلع بؤرض ما ترعاه الماشٌة بؽٌر استكمال. ولال ابن فارس: إذا طلع النبت، وكل هذا محمول، 

 [.ٕٖٙ/ٖٔ:.]انظر: تفسٌر الطبريواستعارة وتشبٌه
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
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، فبؤي رأي اتخذها المشركون آلهة مع هللا؟ تؤملتها عرفت أنها جمادات ال حران بها، وال حٌاة
 وألي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتمربوا لها بؤنواع العبادات؟

فإذا عرؾ هذا، عرؾ أن المشركٌن وآلهتهم التً عبدوها، لو اجتمعوا، وأرادوا أن 
ده ٌكٌدوا من تواله فاطر األرض والسماوات، متولً أحوال عباده الصالحٌن، لم ٌمدروا على كٌ
بمثمال ذرة من الشر، لكمال عجزهم وعجزها، وكمال لوة هللا والتداره، ولوة من احتمى بجبلله 

 وتوكل علٌه.
ٌَْن َوهُْم ال ٌُْبِصُروَن{ أن الضمٌر ٌعود إلى  ولٌل: إن معنى لوله }َوتََراهُْم ٌَْنظُُروَن إِلَ

رون إلٌن ٌا رسول هللا نظر اعتبار ٌتبٌن به المشركٌن المكذبٌن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فتحسبهم ٌنظ
الصادق من الكاذب، ولكنهم ال ٌبصرون حمٌمتن وما ٌتوسمه المتوسمون فٌن من الجمال 

 .(ٔ)والكمال والصدق"
 الفوابد:
 جواز المبالؽة فً التنفٌر من الباطل والشر بذكر العٌوب والنمابص. -ٔ
 بٌان عدم انتفاع المشركٌن بآٌات الهدى. -ٕ
أثبث النظر، ونفً الرإٌة. فلو كان ومن الفوابد: أن النظر ؼٌر الرإٌة، ففً اآلٌة  -ٖ

ٌََرْونََن.  ل منزلة لول المابل، ٌََرْونَن وال  أحدهما بمعنى اآلخر، لتنالض الكبلم، وتنزَّ
 وذلن ُخْلٌؾ من الكبلم.

حواس وظٌفة الملب أهم وأسمى من وظٌفة الحواس الظاهرة، وأن وظٌفة الومنها: أن  -ٗ
وسٌلة ممصودة إلى تحمٌك ؼاٌة أسمى من مجرد اإلدران الحسً لؤلشٌاء، وإذا لم 
تتحمك هذه الؽاٌة كانت الوظٌفة الحسٌة لؤلداة فً حكم العدم، ولال سبحانه: }َوتََراُهْم 

ٌَْن َوهُْم ال ٌُْبِصُروَن{ ]األعراؾ:  ِلَجَهنََّم  [، ومنه لوله تعالى: }ولَمَْد ذََرأَْنا51ٌَْٔنظُُروَن إِلَ

ْنِس لَُهْم لُلُوٌب ال ٌَْفمَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعٌٌُن اَل ٌُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَانٌ  ا ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ  ال َكثٌِرا
{ ]األعراؾ:   [.25ٌَْٔسَمعُوَن بَِها أُوَلبَِن َكاأْلَْنَعاِم بَْل هُْم أََضلُّ

 
 المرآن

 [11ٔ({ ]األعراف : 11ٔاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلٌَن )}ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِ 
 التفسٌر:
الفضل من أخبلق الناس وأعمالهم، وال تطلب منهم ما ٌشك علٌهم  -أٌها النبً أنت وأمتن-اْلبَْل 

حتى ال ٌنفروا، وأْمر بكل لول حسن وفِْعٍل جمٌل، وأعرض عن منازعة السفهاء ومساواة 
 الجهلة األؼبٌاء.

 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:
 . ]صحٌح[(ٕ)أحدهما: عن عبد هللا بن الزبٌر؛ لال: "ما أنزلها هللا إال فً أخبلق الناس"

والثانً: عن السدي؛ لال: "نزلت هذه اآلٌة: }ُخِذ اْلعَْفَو{؛ فكان الرجل ٌمسن من ماله ما ٌكفٌه 
ِؾ{؛ لال: بالمعروؾ، }َوأَْعِرْض َعِن وٌتصدق بالفضل، فنسخها هللا بالزكاة: }َوأُْمْر بِاْلعُرْ 

اْلَجاِهِلٌَن{؛ لال: نزلت هذه اآلٌة لبل أن تفرض الصبلة والزكاة والمتال، أمره هللا بالكؾ ثم 
 . ]ضعٌؾ[(ٖ)[ اآلٌة "5ٖنسخها المتال؛ فؤنزل: }أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌَُماتَلُوَن ِبؤَنَُّهْم ظُِلُموا{ ]الحج: 

الفضل  -أٌها النبً أنت وأمتن-اْلبَْل  [، أي:"55ْٔفَو{ ]األعراؾ : }ُخِذ اْلعَ لوله تعالى: 
 .(ٗ)من أخبلق الناس وأعمالهم، وال تطلب منهم ما ٌشك علٌهم حتى ال ٌنفروا"

                                                             
 .ٕٖٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
رلم  ٕٔ٘/ ٔ(، والنسابً فً "تفسٌره" )ٗٗٙٗ، ٖٗٙٗرلم  ٖ٘ٓ/ 1أخرجه البخاري فً "صحٌحه" )(ٕ)

 .( وؼٌرهم212ٗ(، وأبو داود )رلم ٕ٘ٔ
 .( ونسبه ألبً الشٌخٖٔٙ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٖ)
 .2ٙٔلمٌسر:التفسٌر ا (ٗ)
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لما أمره بمحاجة المشركٌن دله على مكارم األخبلق، فإنها سبب جر  لال المرطبً:" 
ا لن من أخبللهم وتٌسر، تمول: أخذت حمً المشركٌن إلى اإلٌمان. أي البل من الناس ما عف

 .(ٔ)عفوا صفوا، أي سهبل"
العفو ضد الجهد: أى خذ ما عفا لن من أفعال الناس وأخبللهم وما  لال الزمخشري: " 

أتى منهم، وتسهل من ؼٌر كلفة، وال تدالهم، وال تطلب منهم الجهد وما ٌشك علٌهم حتى ال 
 :(ٖ)، لال(ٕ)«ٌسروا وال تعسروا»ٌنفروا، كموله ملسو هيلع هللا ىلص 

 والَ تَْنِطِمً فًِ َسْوَرتً ِحٌَن أؼضبُ         ُخِذي العَْفَو ِمنًِّ تَْستَِدٌِمً َمَودَّتًِ    
ولٌل: خذ الفضل وما تسهل من صدلاتهم، وذلن لبل نزول آٌة الزكاة، فلما نزلت أمر 

 .(ٗ)أن ٌؤخذهم بها طوعا أو كرها. والعرؾ: المعروؾ والجمٌل من األفعال"
الَخلَّة الضرورٌة على  الشًء الزابد الذي ال ٌُجهد الزابد على لدر«: العفو»لال الشنمٌطً:"

خذ ما تسّهل « خذ العفو منً»أصح التفسٌرٌن. وهو معنى معروؾ فً كبلم العرب، تمول لن: 
ٌمدح المهاجرٌن  -رضً هللا عنه-فٌه...ومنه لول حسان  لن منً، وما تعصَّى علٌن ال تكلِّمنً

 :(٘)فً شعره المشهور الذي فاخر به وفد تمٌم
َن األَْمَر الَِّذي َمنَعُواُخْذ ِمْنُهُم َما  ا إذا َؼِضبُوا         وال ٌكُْن همُّ  أَتَْوا َعْفوا

 :(ٙ)وهذا معنى معروؾ فً كبلم العرب، ومنه لول اآلخر
ا                  فَُخْذَها فالِؽنَى َمْرعاى َوشْربُ   إِذَا َما بُْلؽَةٌ َجاَءتَْن َعْفوا

ل ل ن من أخبلق الناس ووجدت منهم طٌباا ببل كلفة فعلى هذا }ُخِذ اْلعَْفَو{ ما تسهَّ
 .(2)"فخذه

 [، وجوه:55ٔ}ُخِذ اْلعَْفَو{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
، (1)، لاله ابن عمر}خذ العفو{ من أخبلق الناس، وهو الفضل وما ال ٌجهدهمأحدها: معناه: 

 .(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، وعبدهللا بن الزبٌر(5)وعروة
العفو من أموال الناس، وهو الفضل. لالوا: وأمر بذلن لبل نزول الزكاة، خذ والثانً :معناه:  

 .(ٕ)، والسدي(ٔ)، والضحان(ٕٔ)فلما نزلت الزكاة نُِسخ. وهذا لول ابن عباس

                                                             
 .ٖٙٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
، رلم 5ٕٕٙ/٘( ، والبخارى )ٖٕ٘٘ٔ، رلم ٖٔٔ/ٖ( ، وأحمد )1ٕٙٓ، رلم 1ٕٓأخرجه الطٌالسى )ص (ٕ)

 .(15ٓ٘، رلم 5ٗٗ/ٖ( ، والنسابى فى الكبرى )2ٖٗٔ، رلم 5ٖ٘ٔ/ٖ( ومسلم )22ٗ٘
ألسماء بن خارجة. وذكره ابن لتٌبة ، مع عزوه 5(، شواهد الكشاؾ ص1٘، 2٘/ 5البٌت فً تارٌخ دمشك )(ٖ)

(، وعزاه ألبً األسود الدإلً، وذكره ابن المٌم فً روضة المحبٌن 22/ ٗ(، )ٔٔ/ ٖفً عٌون األخبار )
 .(ٙٗ/ ٔ، والشٌخ الشنمٌطً)رحمه هللا( فً األضواء )2ٔص

 خذي العفو منى تستدٌمى مودتً ... وال تنطمى فً سورتً حٌن أؼضب
 لصدر واألذى ... إذا اجتمعا لم ٌلبث الحب ٌذهبفانى رأٌت الحب فً ا

 وال تضربٌنى مرة بعد مرة ... فإنن ال تدرٌن كٌؾ المؽٌب
 ألسماء بن خارجة النزاري أحد حكماء العرب ٌخاطب زوجته حٌن بنى علٌها. والعفو: السهل الٌسٌر. والسورة:

سإال ممدر، والضرب مجاز عن اإلٌذاء، شدة الؽضب. واجتمعا: شارفا االجتماع. وٌذهب: استبناؾ ولع جواب 
والمؽٌب عالبة األمر، أى خذي السهل من أخبللى لببل ٌذهب حبى إٌان وٌذهب فٌه رابحة االضراب، أى بل 

 .[ٕٕٙ/ٌٔذهب.]حاشٌة الكشاؾ:
 .5ٓٔ-15ٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖ٘ٔدٌوان حسان ص(٘)
 .(1ٗٗ/ ٗالبحر المحٌط ألبً حٌان )(، ٖٕٙ/ ٖالبٌت ألبً الحسن البصروي، وهو فً تارٌخ بؽداد )(ٙ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٗالعذب المنٌر: (2)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص1ٙ2٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٖ/ٖٔ(:ص1ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٖ/ٖٔ(:صٓٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٖ-2ٕٖ/ٖٔ(:صٕٗ٘٘ٔ(، و)5ٖ٘٘ٔ(، )ٖٙ٘٘ٔ(، )ٖ٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٖٔ(:صٖٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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لال المرطبً:" ولٌل: المراد بموله:}خذ العفو{، أي: الزكاة، ألنها ٌسٌر من كثٌر. وفٌه  
خذ العفو منه، أي ال تنمص علٌه وسامحه. وسبب النزول بعد، ألنه من عفا إذا درس. ولد ٌمال: 

 .(ٖ)ٌرده، وهللا أعلم"
والثالث: أن ذلن أمٌر من هللا نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص بالعفو عن المشركٌن، وترن الؽلظة علٌهم لبل أن ٌفرض 

 .(ٗ)لتالهم علٌه. وهذا لول ابن زٌد
 .(٘)لال ابن زٌد:" عفا عن المشركٌن عشر سنٌن بمكة" 
: "لما أنزل هللا على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص }خذ العفو وأمر بالعرؾ وأعرض عن الجاهلٌن{، وروي  

لال: النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما هذا ٌا جبرٌل؟ لال: إن هللا ٌؤمرن أن تعفو عمن ظلمن، وتعطً من حرمن 
 .(ٙ)وتصل من لطعن"

 .(2)والرابع: معناه: ما لم ٌسرفوا. لاله عطاء
لال الطبري:" وأولى هذه األلوال بالصواب لول من لال: معناه: خذ العفو من أخبلق  

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المشركٌن. وإنما للنا ذلن أولى  الناس، واترن الؽلظة علٌهم  ولال: أُمر بذلن نب
ته المشركٌن فً الكبلم، وذلن لوله: بالصواب، ألن هللا جل ثناإه أتبع ذلن تعلٌَمه نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص م حاجَّ

ِ ثُمَّ ال  ًّ }لل ادعوا شركاءكم ثم كٌدون فبل تنظرون{، وعمَّبه بموله: }َوإِْخَوانُُهْم ٌَُمدُّونَُهْم فًِ اْلؽَ
ٌْتََها{ ، فما بٌن ذلن بؤن ٌكون من تؤدٌبه  نبٌَّه صلى هللا ٌُْمِصُروَن َوإِذَا لَْم تَؤْتِِهْم بِآٌٍَة لَالُوا لَْوال اْجتَبَ

 .(1)علٌه وسلم فً عشرتهم به، أشبهُ وأولى من االعتراض بؤمره بؤخذ الصدلة من المسلمٌن"
وأْمر بكل لول حسن وفِْعٍل  [، أي:"55ٔ}َوأُْمْر بِاْلعُْرِؾ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(5)جمٌل"
 [، وجهان:55ٔ}َوأُْمْر ِباْلعُْرِؾ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

ًّ لال: "لما أنزل هللا على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: }خذ العفو وأمر أحدهما: معناه ما روي عن  سفٌان، عن أَم

بالعرؾ وأعرض عن الجاهلٌن{ لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما هذا ٌا جبرٌل؟ لال: إن هللا ٌؤمرن أن تعفَو 
ًَ من حرمن، وتصل من لطعن" عمن ظلمن، وتعط
(ٔٓ). 

، وسفٌان (ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، وعروة(ٔٔ): معناه: بالمعروؾ. لاله ابن عباسوالثانً
 .(٘ٔ)الثوري
والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا أمر نبٌه صلى هللا علٌه  لال الطبري:" 

وسلم أن ٌؤمر الناس بالعرؾ وهو المعروؾ فً كبلم العرب، مصدر فً معنى: "المعروؾ". 
فإذا كان معنى العرؾ ذلن، « المعروؾ»لال: "أولٌته عُْرفاا، وعارفاا، وعارفةا" كل ذلن بمعنى: 

لطع، وإعطاء من حرم، والعفو عمن ظلم. وكل ما أمر هللا به  صلة رحم من« المعروؾ»فمن 

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٖ/ٖٔ(:ص٘ٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕٖ/ٖٔ(:صٗٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٙٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/ٖٔ(:صٙٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖٙٔ/٘(:ص1ٙ1ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٙٔ/٘(:ص1ٙ1ٕ،وابن أبً حاتم)ٖٖٓ/ٖٔ(:ص2ٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٙٔ/٘(:ص1ٙ1ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٓ/ٖٔ(:ص1ٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٙٔ/٘(:ص1ٙ1ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٖٔ/ٖٔ(:ص5ٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٖٔ(:صٔ٘٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٖٔ(:صٓ٘٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٖٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ص (٘ٔ)
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من األعمال أو ندب إلٌه، فهو من العرؾ. ولم ٌخصص هللا من ذلن معنى دون معنى؛ فالحك 
 .(ٔ)فٌه أن ٌمال: لد أمر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤمر عباده بالمعروؾ كله، ال ببعض معانٌه دون بعض"

كل خصلة حسنة ترتضٌها «: العارفة»و« المعروؾ»و« العرؾ» لال المرطبً:" 
 :(ٕ)العمول، وتطمبن إلٌها النفوس. لال الشاعر

ٌَْن هللاِ والنَّاِس  ٌَْر ال ٌَْعدْم َجواِزٌَهُ                ال ٌَذهُب العُْرُؾ ب  َمْن ٌَْفعَِل الَخ
 .(ٖ)ولال عطاء:}وأمر بالعرؾ{، ٌعنً: ببل إله إال هللا" 

وأعرض عن منازعة  [، أي:"55ٔ}َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلٌَن{ ]األعراؾ : تعالى: لوله 
 .(ٗ)السفهاء ومساواة الجهلة األؼبٌاء"

ا من  لال الطبري:"  أمر من هللا تعالى نبٌّه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌعرض عمن جهل. وذلن وإن كان أمرا
هللا نبٌَّه، فإنه تؤدٌب منه عز ذكره لخلمه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى علٌهم، ال باإلعراض 
عمن جهل الواجَب علٌه من حك هللا، وال بالصفح عمن كفر باهلل وجهل وحدانٌته، وهو للمسلمٌن 

 .(٘)َحْرٌب"
وال تكافا السفهاء بمثل سفههم، وال تمارهم، واحلم عنهم، وأؼض  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)على ما ٌسوإن منهم"
أي: إذا ألمت علٌهم الحجة وأمرتهم بالمعروؾ فجهلوا علٌن فؤعرض  لال المرطبً:" 

ٌه علٌه السبلم فهو عنهم، صٌانة له علٌهم ورفعا لمدره عن مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطابا لنب
 .(2)تؤدٌب لجمٌع خلمه"

 فإن لٌل فكٌؾ أمر باإلعراض مع وجوب اإلنكار علٌهم ؟ لال الماوردي:" 
لٌل : إنما أراد اإلعراض عن السفهاء استهانة بهم . وهذا وإن كان خطاباا لنبٌِّه علٌه السبلم فهو 

 .(1)تؤدٌب لجمٌع خلمه"

لوله: }خذ العفو وأمر بالعرؾ وأعرض عن الجاهلٌن{، أخبلٌق أمر هللا بها  لال لتادة:" 
 .(5)نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، ودلَّه علٌها"

 .(ٓٔ)اإلعراض عن الناس: أن ٌكلمن أحد وأنت معرض عنه وتتكبر" ولال لتادة أٌضا:" 
 .(ٔٔ)أمره فؤعرض عنهم عشر سنٌن، ثم أمره بالجهاد" لال ابن زٌد:" 
عبد هللا بن نافع أن سالم بن عبد هللا مر على عٌر ألهل الشام وفٌها جرس فمال: إن عن  

هذا ٌنهى عنه فمالوا: نحن أعلم بهذا منن، إنما ٌكره الجلجل الكبٌر، فؤما مثل هذا فبل بؤس به، 
 .(ٕٔ)فسكت سالم ولال: }وأعرض عن الجاهلٌن{"

فنزل على ابن أخٌه الحر بن  لدم عٌٌنة بن حصن بن حذٌفة بن بدر عن ابن عباس:" 
لٌس بن حصن، وكان من النفر الذٌن ٌدٌنهم عمر بن الخطاب فمال عٌٌنة البن أخٌه: هل لن 
وجه عند هذا األمٌر فتستؤذن لً علٌه؟ فمال: سؤستؤذن لن علٌه، لال ابن عباس: فاستؤذن الحر 

تعطٌنا الجزل وال تحكم بٌننا  لعٌٌنة، فؤذن له عمر فلما دخل علٌه لال: هٌا ابن الخطاب وهللا ما

                                                             
 .ٖٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
، وهو للحطٌبة فً (ٖٙٗ/ 2، وتفسٌر المرطبً )1ٕٔ، عٌار الشعر ص2ٓالبٌت فً لواعد الشعر لثعلب ص(ٕ)

 .ٖٓٗ/٘، و5ٗ٘/ٔ، و فتح المدٌر:ٖٗٔ/ٗٔمادة"جإي":صفً اللسان، 
 .ٖٙٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .11ٕ/ٕالنكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٖ/ٖٔ(:صٕ٘٘٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٖٙٔ/ٖٔ(:ص1ٙ1ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٙٔ/ٖٔ(:ص1ٙ12أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٖٙٔ/ٖٔ(:ص1ٙ11أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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بالعدل، فؽضب عمر حتى هم أن ٌولع به فمال له الحر: ٌا أمٌر المإمنٌن إن هللا لال لنبٌه: خذ 
العفو وأمر بالعرؾ وأعرض عن الجاهلٌن وإن هذا من الجاهلٌن، لال: فو هللا ما جوزها حٌن 

 .(ٔ)تبلها وكان ولافا عن كتاب هللا"
خذ بعض الحكماء هذا المعنى ، فسبكه فً بٌتٌن فٌهما جناس ولد أ لال ابن كثٌر:" 
 : (ٕ)فمال

 ُخذ العفو وأمر بعُرٍؾ َكَما                 أُِمرَت وأْعرض عن الَجاهلٌنْ 
 َوِلْن فً الَكبلم لكُّلِ األنام                  فَُمْستَْحَسن من ذَِوي الجاه لٌن

محسن ، فخذ ما عفا لن من إحسانه ، وال  ولال بعض العلماء : الناس رجبلن : فرجل
تكلفه فوق طالته وال ما ٌحرجه. وإما مسًء ، فمره بالمعروؾ ، فإن تمادى على ضبلله ، 
واستعصى علٌن ، واستمر فً جهله ، فؤعرض عنه ، فلعل ذلن أن ٌرد كٌده ، كما لال تعالى : 

ًَ أَْحَسُن السٌَِّّبََة نَْحُن أَ  ٌَِصفُوَن * َولُْل َرّبِ أَعُوذُ بَِن ِمْن َهَمَزاِت الشٌََّاِطٌِن } اْدفَْع ِبالَّتًِ ِه ْعلَُم بَِما 
ولال تعالى : } َوال تَْستَِوي اْلَحَسَنةُ ، [51 - 5ٙ* َوأَعُوذُ بَِن َرّبِ أَْن ٌَْحُضُروِن { ]المإمنون : 
ًَ أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بٌَْ  ًٌّ َحِمٌٌم * َوَما ٌُلَمَّاَها{ أي َوال السٌَِّّبَةُ اْدفَْع بِالَّتًِ ِه نَهُ َعَداَوةٌ َكؤَنَّهُ َوِل ٌْ نََن َوبَ

ٌَْطاِن نزغٌ  ا ٌَنزَؼنََّن ِمَن الشَّ هذه الوصٌة } إِال الَِّذٌَن َصبَُروا َوَما ٌُلَمَّاَها إِال ذُو َحّظٍ َعِظٌٍم * َوإِمَّ
ِ إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌمُ  [ ولال فً هذه السورة الكرٌمة أٌضا : } ٖٙ - ٖٗ{ ]فصلت :  فَاْستَِعْذ بِاَّللَّ

ِ إِنَّهُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم { فهذه اآلٌات الثبلث فً "األعراؾ"  ٌَْطاِن نزغٌ فَاْستَِعْذ بِاَّللَّ ا ٌَنزَؼنََّن ِمَن الشَّ َوإِمَّ
العاصً من و "المإمنون" و "حم السجدة" ، ال رابع لهن ، فإنه تعالى ٌرشد فٌهن إلى معاملة 

اإلنس بالمعروؾ والتً هً أحسن ، فإن ذلن ٌكفه عما هو فٌه من التمرد بإذنه تعالى ؛ ولهذا 
ًٌّ َحِمٌٌم { ثم ٌرشد تعالى إلى االستعاذة به من شٌطان  ٌْنَهُ َعَداَوةٌ َكؤَنَّهُ َوِل نََن َوبَ ٌْ لال : } فَإِذَا الَِّذي بَ

ا ٌرٌد هبلكن ودمارن بالكلٌة ، فإنه عدو مبٌن لن الجان ، فإنه ال ٌكفه عنن اإلحسان ، وإنم

 .(ٖ)وألبٌن من لبلن"
 ، لوالن:[55ٔ}ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِؾ{ ]األعراؾ :  وفً حكم لوله تعالى: 

، (ٗ)لاله ابن عمر لالهأحدهما: أنها محكمة، وأن الذي أمر بؤخذ العفو هو أخبلق الناس 
 .(5)ومكً بن أبً طالب ،(1)وهو اختٌار النحاس،(2)، ومجاهد(ٙ)الزبٌر، وعبدهللا بن (٘)وعروة
 .(5)طالب

 والثانً: أنها منسوخة. وفً الذي أمر بالعفو لوالن:
المول األول: أنه الصدلة كانت تإخذ لبل فرض الزكاة، ثم نسخت بالزكاة. وهذا لول ابن 

 .(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)عباس
مساهلة المشركٌن والعفو عنهم، ثم نسخ بآٌة السٌؾ، لاله ابن أن المراد به والمول الثانً:

 .(ٖٔ)زٌد

                                                             
 .5ٖٙٔ/ٖٔ(:ص1ٙ1٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص1ٙ2٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٖ/ٖٔ(:ص1ٖ٘٘ٔي)انظر: تفسٌر الطبر (٘)
 .2ٕٖ/ٖٔ(:صٓٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٖ-2ٕٖ/ٖٔ(:صٕٗ٘٘ٔ(، و)5ٖ٘٘ٔ(، )ٖٙ٘٘ٔ(، )ٖ٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٗٔفً ناسخه ص: (1)
 .ٖٕ٘فً اإلٌضاح ص: (5)
 .1ٕٖ/ٖٔ(:صٖٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٖٔ(:ص٘ٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٖٔ(:صٗٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
، عن ابن ٖٕ٘ذكره مكً بن أبً طالب فً اإلٌضاح:، و5ٕٖ-1ٕٖ/ٖٔ(:صٙٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٖٔ)
 .زٌد
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 :(ٔ)، فٌهم لوالن[55ٔ}َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلٌَن{ ]األعراؾ : ولوله:  
 .(ٕ)أحدهما: أنهم المشركون أمر باإلعراض عنهم، ثم نسخ ذلن بآٌة السٌؾ

ممابلتهم على سفههم، وأن واجب اإلنكار والثانً: أنه عام فٌمن جهل، أمر بصٌانة النفس عن 
 .(ٖ)علٌهم. وعلى هذا تكون اآلٌة محكمة. وهو الصحٌح

لال ابن الجوزي:" هذه اآلٌة عند األكثرٌن كلها محكمة، وعند بعضهم أن وسطها  
أن »محكم، وطرفٌها منسوخان على ما بٌنا، ونص مكً بن أبً طالب على إحكامها بموله: 

 .(ٗ)«"لستهم، وهذا ال ٌنسخ إال باألمر بالمجالسة، وهذا ال ٌجوزمعناها: أعرض عن مجا
هذه اآلٌة جامعة لحسن الخلك مع الناس، وما ٌنبؽً فً معاملتهم، فالذي  لال السعدي:" 

ٌنبؽً أن ٌعامل به الناس، أن ٌؤخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل علٌهم من 
األعمال واألخبلق، فبل ٌكلفهم ما ال تسمح به طبابعهم، بل ٌشكر من كل أحد ما لابله به، من 

دون ذلن، وٌتجاوز عن تمصٌرهم وٌؽض طرفه عن نمصهم، وال لول وفعل جمٌل أو ما هو 
ٌتكبر على الصؽٌر لصؽره، وال نالص العمل لنمصه، وال الفمٌر لفمره، بل ٌعامل الجمٌع باللطؾ 

 والممابلة بما تمتضٌه الحال وتنشرح له صدورهم.
ٌد، فاجعل }َوأُْمْر بِاْلعُْرِؾ{ أي: بكل لول حسن وفعل جمٌل، وخلك كامل للمرٌب والبع

ما ٌؤتً إلى الناس منن، إما تعلٌم علم، أو حث على خٌر، من صلة رحم، أو بِّرِ والدٌن، أو 
إصبلح بٌن الناس، أو نصٌحة نافعة، أو رأي مصٌب، أو معاونة على بر وتموى، أو زجر عن 
ر هللا لبٌح، أو إرشاد إلى تحصٌل مصلحة دٌنٌة أو دنٌوٌة، ولما كان ال بد من أذٌة الجاهل، أم

تعالى أن ٌمابل الجاهل باإلعراض عنه وعدم ممابلته بجهله، فمن آذان بموله أو فعله ال تإذه، 
 .(٘)ومن حرمن ال تحرمه، ومن لطعن فَِصْلهُ، ومن ظلمن فاعدل فٌه"

تضمنت "هذه اآلٌة من ثبلث كلمات، تضمنت لواعد الشرٌعة فً  لال المرطبً: 

العفو{ دخل فٌه صلة الماطعٌن، والعفو عن المذنبٌن، والرفك  المؤمورات والمنهٌات. فموله: }خذ
بالمإمنٌن، وؼٌر ذلن من أخبلق المطٌعٌن ودخل فً لوله: }وأمر بالعرؾ{ صلة األرحام، 
وتموى هللا فً الحبلل والحرام، وؼض األبصار، واالستعداد لدار المرار. وفً لوله }وأعرض 

واإلعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة عن الجاهلٌن{ الحض على التعلك بالعلم، 
 السفهاء، ومساواة الجهلة األؼبٌاء، وؼٌر ذلن من األخبلق الحمٌدة واألفعال الرشٌدة. 

للت: هذه الخصال تحتاج إلى بسط، ولد جمعها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لجابر بن سلٌم. لال جابر 
مكة فطلبت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنخت لعودي بباب بن سلٌم أبو جري: ركبت لعودي ثم أتٌت إلى 

المسجد، فدلونً على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا هو جالس علٌه برد من صوؾ فٌه طرابك حمر، 
فملت: السبلم علٌن ٌا رسول هللا. فمال:" وعلٌن السبلم". فملت: إنا معشر أهل البادٌة، لوم فٌنا 

كلمات ٌنفعنً هللا بها. لال:" ادن" ثبلثا، فدنوت فمال:" أعد علً" فؤعدت علٌه الجفاء، فعلمنً 
اتك هللا وال تحمرن من المعروؾ شٌبا وأن تلمى أخان بوجه منبسط وأن تفرغ من دلون »فمال: 

فً إناء المستسمً وإن امرإ سبن بما ال ٌعلم منن فبل تسبه بما تعلم فٌه فإن هللا جاعل لن أجرا 
. لال أبو جري: فوالذي نفسً بٌده، ما (ٙ)«را وال تسبن شٌبا مما خولن هللا تعالىوعلٌه وز

 سببت بعده شاة وال بعٌرا.. 

                                                             
 .ٖٗٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٕ، وابن الجوزي فً نواسخ المرآن:ٖٕ٘ذكره مكً بن أبً طالب نً اإلٌضاح ص:  (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٕ، وانظر: نواسخ المرآن:ٖٗٗ/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (٘)
الحدٌث:" اتك هللا وال تحمرن من المعروؾ شٌبا ولو أن تلمى أخان ووجهن منبسط إلٌه ولو أن تفرغ من  (ٙ)

بما ٌعلم فٌن فبل تشتمه بما تعلم فٌه فإنه ٌكون لن أجره دلون فى إناء المستمى وال تسبن أحدا وإن امرإ شتمن 
وعلٌه وزره وابتزر إلى نصؾ الساق فإن أبٌت فإلى الكعبٌن وإٌان وإسبال اإلزار فإن إسبال اإلزار من المخٌلة 

( ، وأبو ٕٔ٘ٙٓ، رلم ٖٙ/٘( ، وأحمد )1ٕٓٔرلم  2ٙٔوإن هللا ال ٌحب المخٌلة". أخرجه الطٌالسى )ص 
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إنكم ال تسعون »وروى أبو سعٌد الممبري عن أبٌه عن أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:
 . (ٔ)«الناس بؤموالكم ولكن ٌسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلك
إن جبرٌل نزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال له »وروى سفٌان بن عٌٌنة عن الشعبً أنه لال: 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص:" ما هذا ٌا جبرٌل"؟ فمال:" ال أدري حتى أسؤل العالم" فً رواٌة" ال أدري حتى أسؤل 
عمن ظلمن وتعطً من  ربً" فذهب فمكث ساعة ثم رجع فمال:" إن هللا تعالى ٌؤمرن أن تعفو

 :(ٖ). فنظمه بعض الشعراء فمال(ٕ)«حرمن وتصل من لطعن
 مكارم األخبلق فً ثبلثة                وممن كملت فٌه فذلن الفتى 
 إعطاء من تحرمه ووصل من         تمطعه والعفو عمن اعتدى

المرآن آٌة  ولال جعفر الصادق: "أمر هللا نبٌه بمكارم األخبلق فً هذه اآلٌة، ولٌس فً
 . (ٗ)أجمع لمكارم األخبلق من هذه اآلٌة"

 :(ٙ). ولال الشاعر(٘)«بعثت ألتمم مكارم األخبلق»ولال ملسو هيلع هللا ىلص: 
 كل األمور تزول عنن وتنمضً             إال الثناء فإنه لن بالً

 ولو أننً خٌرت كل فضٌلة                  ما اخترت ؼٌر مكارم األخبلق
كلم هللا موسى بطور سٌناء. لٌل له: بؤي شً أوصان؟ لال: »سهل بن عبد هللا:  ولال

بتسعة أشٌاء، الخشٌة فً السر والعبلنٌة، وكلمة الحك فً الرضا والؽضب، والمصد فً الفمر 
والؽنى، وأمرنً أن أصل من لطعنً، وأعطً من حرمنً، وأعفو عمن ظلمنً، وأن ٌكون 

 .(2)«ي عبرةنطمً ذكرا، وصمتً فكرا، ونظر
بسبع خصال، فلن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أوصانً خلٌلً أبو الماسم »ولد روي عن نبٌنا دمحم أنه لال، 

أدعهن حتى ألماه: أمرنً بحب المساكٌن ومجالستهم، وأن أنظر إلى من هو دونً وال أنظر إلى 
، وأن آخذ الحك من هو فولً، وال أسؤل الناس شٌبا، وأن أعفو عمن ظلمنً، وأصل من لطعنً

وإن كان أمر من الصبر، وال تؤخذنً فً هللا لومة البم، وأن أكثر من لول: ال حوله وال لوة إال 
 .(5)"(1)«باهلل

 الفوابد:
األمر بالتزام اآلداب والتحلً بؤكمل األخبلق ومن أرلاها العفو عمن ظلم وإعطاء من  -ٔ

 حرم، وصلة من لطع.
لوله تبارن وتعالى: }ُخِذ اْلَعْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِؾ  الجهل جهبلن، مثلومن الفوابد: أن  -ٕ

[. وهنان جهل ؼٌر مكفر، كما فً لوله تبارن 55َٔوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلٌَن{ ]األعراؾ:

                                                                                                                                                                               

( ، 2ٖٓرلم  5ٙٗ/ٔ( ، والبؽوى )5ٙ5ٔ، رلم 1ٙٗ/٘( ، والنسابى فى الكبرى )1ٗٓٗ، رلم ٙ٘/ٗداود )
، ٕٕ٘/ٙ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )ٕٕ٘، رلم 1ٕٔ/ٕ( ، وابن حبان )1ٖٗٙ، رلم ٖٙ/2والطبرانى )

 ( . وأخرجه أٌضا: البخارى فى األدب المفرد1ٓ٘ٓرلم
 ( .2ٔٓٓٔ، رلم ٖٓٙزوابد الزهد )ص  ( ، والحسٌن المروزى فى1ٕٔٔ، رلم ٖٓٗ/ٔ)

 ومن ؼرٌب الحدٌث: "المخٌلة": هى الكبر والعجب.
( ، لال الهٌثمى: فٌه عبد هللا بن سعٌد الممبرى وهو ضعٌؾ. أبو ٕٕ/1أخرجه البزار كما فى مجمع الزوابد )(ٔ)

( 1ٓ٘ٗ، رلم ٖٕ٘/ٙ)( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان 2ٕٗ، رلم ٕٕٔ/ٔ( ، والحاكم )ٕ٘/ٓٔنعٌم فى الحلٌة )
. 
 .ٖٖٓ/ٖٔ(:ص1ٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 -رضً هللا عنه-(، من حدٌث أبً هرٌرة2ٕٔ٘ٓ، رلم 5ٔٔ/ٓٔأخرجه البٌهمى )(٘)
 .ٖ٘ٗ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (2)
-ٗٔٗ/ٖ(:صٗ/  ٖ٘ٓٓرواه أبو ٌعلى الموصلً، انظر: إتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد المسانٌد العشرة) (1)

ٗٔ٘. 
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖٙٗ-ٖٗٗ/2تفسٌر المرطبً: (5)
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ِ ِللَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ ٌَتُوبُوَن ِمْن لَِرٌ ٍب{ وتعالى: }إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ
[، فهنا جهل عملً، مثل لوله علٌه الصبلة والسبلم فً الدعاء إذا خرج من 2ٔ]النساء:

البٌت: " اللهم إنى أعوذ بن أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو ٌجهل على أو 
 .(ٔ)أظلم أو أظلم"

دلوا فً اآلٌة الرد على  المابلٌن بؤن هللا سبحانه وتعالى كفر الكفار وهم جاهلون، واست -ٖ
[ فكفر 55ٔبموله تعالى: }ُخْذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِؾ َوأَْعِرْض َعْن اْلَجاِهِلٌَن{ ]األعراؾ:

 هللا العرب مع أنه سماهم جاهلٌن!
وهذا خطؤ فً فهم كبلم هللا؛ ألن الممصود هنا بالجهل ترن الرسالة، واالتباع،  

ٌْنَاهُْم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما واالستجابة، فإن هللا سبحانه وتعالى لال عن الك فار: }الَِّذٌَن آتَ
ٌْمَنَتَْها أَْنفُسُُهْم{ ]النمل:ٌَْٙٗٔعِرفُوَن أَْبَناَءهُْم{ ]البمرة: [ إلى ٗٔ[، ولال: }َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ

 آخر ذلن، فبل شن أنهم كانوا ٌعرفون الحمابك وٌفهمونها.
 

 المرآن
ا  ِ إِن هُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )}َوإِم  ٌَْطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِاَّلل   [ٕٓٓ({ ]األعراف : ٌَْٕٓٓنَزَغن َن ِمَن الش 
 التفسٌر:

من الشٌطان ؼضب أو تُِحس منه بوسوسة وتثبٌط عن الخٌر أو حث  -أٌها النبً-وإما ٌصٌبنَّن 
، فالجؤ إلى هللا مستعٌذاا به، إنه سمٌع لكل لو  ل، علٌم بكل فعل.على الشّرِ

 سبب النزول:
عن عبد الرحمن بن زٌد؛ لال: فً لوله: "}ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر ِباْلعُْرِؾ َوأَْعِرْض َعِن 

ا ٌَْنَزَؼنََّن ِمَن -ملسو هيلع هللا ىلص  -({؛ لال رسول هللا 55ٔاْلَجاِهِلٌَن ) : "فكٌؾ بالؽضب ٌا رب؟ "، لال: }َوإِمَّ

ٌَْطاِن نَْزغٌ  ِ إِنَّهُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{"الشَّ فَاْستَِعْذ ِباَّللَّ
 . ]ضعٌؾ جداا[(ٕ)

ٌَْطاِن َنْزغٌ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ا ٌَْنَزَؼنََّن ِمَن الشَّ -وإما ٌصٌبنَّن  [، أي:"ٕٓٓ}َوإِمَّ
 .(ٖ)من الشٌطان ؼضب أو تُِحس منه بوسوسة وتثبٌط عن الخٌر أو حث على الشّر" -أٌها النبً
ٌَْطاِن نزغٌ{ أي: تحس منه  السعدي:"لال   ٌَنزَؼنََّن ِمَن الشَّ أي: أي ولت، وفً أي حال }

 .(ٗ)بوسوسة، وتثبٌط عن الخٌر، أو حث على الشر، وإٌعاز إلٌه"
وإما ٌؽضبنن من الشٌطان ؼضب ٌصدُّن عن اإلعراض عن  لال الطبري:أي:" 

 .(٘)الجاهلٌن، وٌحملن على مجازاتهم"
وإما ٌنخسنن منه نخس، بؤن ٌحملن بوسوسته على خبلؾ ما  الزمخشري:أي:"لال  

أمرت به... النزغ والنسػ: الؽرز والنخس، كؤنه ٌنخس الناس حٌن ٌؽرٌهم على المعاصً. 
 .(ٙ)وجعل النزغ نازؼا، كما لٌل جد جده"

الن أدنى حركة تكون، تمون: لد نزؼته إذا حركته، المعنى إن ن« النزغ»لال الزجاج:" 
 .(2)من الشٌطان أدنى نزغ، أي: وسوسة"

ونزغ الشٌطان: وساوسه. وفٌه لؽتان: نزغ ونؽز، ٌمال: إٌان والنزاغ  لال المرطبً:" 
... لال سعٌد بن المسٌب: شهدت عثمان وعلٌا وكان بٌنهما نزغ من ،(ٔ)والنؽاز، وهم المورشون

                                                             
( . لال الهٌثمى 1ٖٖٕ، رلم ٖٗ/ٖ( ، وفى األوسط )ٔٔ، رلم 5/ٕٗأخرجه الطبرانى فى الكبٌر )(ٔ)
 هو ضعٌؾ.( : فٌه أبو بكر الهذلى، و5ٕٔ/ٓٔ)
 : ثنً ٌونس: نا ابن وهب؛ لال ابن زٌد به.ٖٖٖ/ٖٔ(:صٖ٘٘٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)

 .للنا: وهذا معضل مع ضعؾ عبد الرحمن، بل إنه اتهم بالكذب
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖٙ/ٕمعانً المرآن: (2)
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حتى استؽفر كل واحد منهما من الشٌطان فما أبمى واحد منهما لصاحبه شٌبا، ثم لم ٌبرحا 
 .(ٕ)لصاحبه. ومعنى }ٌنزؼنن{ ٌصٌبنن وٌعرض لن عند الؽضب وسوسة بما ال ٌحل"

ٌَْطاِن نَْزغٌ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً   ا ٌَْنَزَؼنََّن ِمَن الشَّ  [، ثبلثة ألوال:ٕٓٓ}َوإِمَّ
 .(ٖ)أحدها : أن النزغ االنزعاج. ذكره الماوردي

 .(٘)، وهو معنى لول ابن زٌد(ٗ)له الطبريوالثانً : الؽضب. لا
لال ابن زٌد، فً لوله: "}خذ العفو وأمر بالعرؾ وأعرض عن الجاهلٌن{، لال رسول  

هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فكٌؾ بالؽضب ٌا رب؟ لال: }وإما ٌنزؼنن من الشٌطان نزغ فاستعذ باهلل إنه سمٌع 
 .(ٙ)علٌم{"
بنزغ الشٌطان اعتراء الؽضب، كمول أبى بكر رضى لال الزمخشري:" وٌجوز أن ٌراد  
 .(1)"(2)«إن لً شٌطانا ٌعترٌنً»هللا عنه: 

 .(5)والثالث : الفتنة ، لاله مماتل
 .(ٓٔ)ٌعنً: وإما ٌفتننن من الشٌطان فتنة فً أمر أبً جهل" لال مماتل:" 

وحّمل بعضهم وأصل "النزغ": الفساد، ٌمال: نزغ الشٌطان بٌن الموم، إذا أفسد بٌنهم 
ٌَمُولُوا الَِّتً ، (ٔٔ)على بعض. وٌمال منه: نزغ ٌنزغ، ونؽز ٌنؽز لال هللا تعالى : } َولُْل ِلِعبَاِدي 
ٌْنَُهْم { ]اإلسراء :  ٌَْطاَن ٌَنزغُ َب ًَ أَْحَسُن إِنَّ الشَّ [ و"العٌاذ" : االلتجاء واالستناد واالستجارة ِٖ٘ه

 : (ٕٔ)الخٌر ، كما لال أبو الطٌب الحسن بن هانا المتنبًمن الشر ، وأما "المبلذ" ففً طلب 
لُه              َوَمْن أعوذُ به مما أَحاذُره  ٌَا َمْن ألوذُ به فٌَما أإّمِ

ا أنت َجاِبره ا أنت كاسُره          وال ٌَِهٌُضون َعظما ال ٌَْجبر الناس َعظما
(ٖٔ). 

ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(ٗٔ)فالجؤ إلى هللا مستعٌذاا به" [، أي:"ٕٓٓ}فَاْستَِعْذ بِاَّللَّ
 .(٘ٔ)فاستجر باهلل من نزؼه" لال الطبري:أي:" 

 .(ٙٔ)فاستعذ باهلل وال تطعه" لال الزمخشري:أي:" 
 .(2ٔ)أي: التجا واعتصم باهلل، واحتم بحماه" لال السعدي:" 

                                                                                                                                                                               
 .التورٌش: التحرٌش، ٌمال: ورش بٌن الموم وأرش(ٔ)
 .1ٖٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .11ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٖٖ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٖ/ٖٔ(:صٖ٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٖٖ/ٖٔ(:صٖ٘٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
[، وأخرجه أٌضا: عبد الرزاق عن ٓ٘ٓٗٔأخرجه ابن راهوٌه، وأبو ذر الهروى فى الجامع ]كنز العمال  (2)

 (.2ٕٓٔٓ، رلم ٖٖٙ/ٔٔمعمر بن راشد فى الجامع )
 .5ٓٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .1ٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٖٖ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
( : "ولد بلؽنً عن شٌخنا 2ٕ٘/ٔٔ(. لال الحافظ ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة )2ٕٕ/ٕ( دٌوان المتنبً )(ٕٔ)

العبلمة شٌخ اإلسبلم أحمد بن تٌمٌة ، رحمه هللا ، أنه كان ٌنكر على المتنبً هذه المبالؽة فً مخلوق وٌمول : 
 إنما ٌصلح لجناب هللا سبحانه وتعالى.

الدٌن بن المٌم ، رحمه هللا ، أنه سمع الشٌخ تمً الدٌن المذكور ٌمول : ربما للت هذٌن وأخبرنً العبلمة شمس 
 .البٌتٌن فً السجود ، أدعوا هللا بما تضمناه من الذل والخضوع"

 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٙٔ)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (2ٔ)
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إنه سمٌع لكل لول، علٌم بكل  [، أي:"ٕٓٓ}إِنَّهُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)فعل"

لول: إن هللا الذي تستعٌذ به من نزع الشٌطان }سمٌع{ لجهل الجاهل  لال الطبري:" 
علٌن، والستعاذتن به من نزؼه، ولؽٌر ذلن من كبلم خلمه، ال ٌخفى علٌه منه شًء، }علٌم{ بما 

 .(ٕ)ٌذهب عنن نزغ الشٌطان، وؼٌر ذلن من أمور خلمه"
فإنه }َسِمٌٌع{ لما تمول. }َعِلٌٌم{ بنٌتن وضعفن، ولوة التجابن له، فسٌحمٌن  السعدي:"لال  

 من فتنته، وٌمٌن من وسوسته، كما لال تعالى: }لُْل أَعُوذُ بَِرّبِ النَّاِس{ إلى آخر السورة.
ولما كان العبد ال بد أن ٌؽفل وٌنال منه الشٌطان، الذي ال ٌزال مرابطا ٌنتظر ؼرته 

ه، ذكر تعالى عبلمة المتمٌن من الؽاوٌن، وأن المتمً إذا أحس بذنب، ومسه طابؾ من وؼفلت
، ومن أي مدخل دخل  -الشٌطان، فؤذنب بفعل محرم أو ترن واجب  ًَ تذكر من أي باب أُتِ

الشٌطان علٌه، وتذكر ما أوجب هللا علٌه، وما علٌه من لوازم اإلٌمان، فؤبصر واستؽفر هللا 
ا فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثٌرة، فرد شٌطانه خاسبا حسٌرا، لد تعالى، واستدرن م

 .(ٖ)أفسد علٌه كل ما أدركه منه"
عن لتادة، لوله: "}وإما ٌنزؼنن من الشٌطان نزغ فاستعذ باهلل إنه سمٌع علٌم{، لال: علم 

هللا أن هذا العدوَّ َمنٌِع وَمرٌد"
(ٗ). 

الستعاذة حدٌث الرجلٌن اللذٌن تسابا بحضرة النبً ولد تمدم فً أول ا لال ابن كثٌر:" 
إنً ألعلم كلمةا لو "»ملسو هيلع هللا ىلص ، فؽضب أحدهما حتى جعل أنفه ٌتمزع ؼضباا ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

، فانطلك إلٌه «لالها لذهب عنه الذي ٌجد، لو لال: أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ذهب ما ٌجد
 .(٘)"فمال له: تعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم، فمال: أترى بً بؤٌس أمجنون أنا؟ اذهبرجٌل 
 الفوابد:

 وجوب االستعاذة باهلل عند الشعور بالوسوسة أو الؽضب أو تزٌٌن الباطل. -ٔ
أن االستعاذة باهلل تعالى وحده، جل وعبل، واالستعاذة من العبادة، وتكون مما ٌحذر  -ٕ

ٌكون مما ٌرؼب وٌرجى، والمستعاذ هو الذي ٌعتصم به وٌلتجؤ وٌخاؾ أمره، واللٌاذ 
[ }لُْل أَعُوذُ ٔإلٌه مما ٌخاؾ ولوعه، وهللا جل وعبل ٌمول: }لُْل أَعُوذُ ِبَرّبِ اْلفَلَِك{ ]الفلك:

ٌَْطاِن َنْزٌغ ٔبَِرّبِ النَّاِس{ ]الناس: ا ٌَنَزَؼنََّن ِمَن الشَّ [ فؤمر جل وعبل أن نستعٌذ به، }َوإِمَّ
ِ{ ]األعراؾ:  .[ٕٓٓفَاْستَِعْذ بِاَّللَّ

 ، والعلٌم.وفً اآلٌة إثبات اسمٌن من أسماء هللا، هما: السمٌع -ٖ
بمعنى السامع، إال أنه أبلػ فً الصفة، وبناء فعٌل: بناء المبالؽة، «:  السَِّمٌعُ »فـ -

كمولهم: علٌم: من عالم، ولدٌر: من لادر، وهو الذي ٌسمع السر والنجوى. سواء 
لجهر، والخفوت، والنطك، والسكوت، ولد ٌكون السماع بمعنى المبول عنده ا
 واإلجابة.

، أي: من دعاء ال (ٙ): "اللهم إنً أعوذ بن من لول ال ٌسمع"-ملسو هيلع هللا ىلص  -كمول النبً 
، معناه: لبل هللا حمد من حمده، (ٔ)ٌستجاب، ومن هذا لول المصلً:"سمع هللا لمن حمده"

 :(ٕ)تٌر بن الحارث الضبًحمده، وأنشد أبو زٌد لش

                                                             
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٖٖ/ٖٔ(:صٗ٘٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(، وانظر: ٕٓٔٙ(، ومسلم )1ٗٓٙالبخاري )أخرجه  (٘)
/ ٖ،واإلمام أحمد ٕٗٙ/ 1موارد، والنسابً  ٕٓٗٗ.هذاطرؾ حدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه برلم  (ٙ)

 .ٕٔٓ/ ٕمن حدٌث أنس وانظرالكنز  ٕٖٗ/ ٔ،والخطابً فً ؼرٌب الحدٌث 1ٖٖ، ٕ٘٘، 5ٕٔ
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 دعوت هللا حتى خفت أال  ٌكون هللا ٌسمع ما ألول 
 .(ٖ)أي: ال ٌجٌب، وال ٌمبل
 و}السَِّمٌُع{ له معنٌان:

أحدهما: بمعنى المجٌب. ومثاله لوله تعالى عن إبراهٌم: }إِنَّ َربًِّ لََسِمٌُع  
َعاِء{ ]إبراهٌم:   [، أي: لمجٌب الدعاء.5ٖالدُّ
 بمعنى السامع للصوت، وهوٌنمسم إلى عدة ألسام:والثانً: 

األول: سمع ٌراد به بٌان عموم إدران سمع هللا عز وجل،وأنه ما من صوت إال 
ا، ومثاله: لوله  وٌسمعه هللا، وهو من الصفات الذاتٌة، وإن كان المسموع لد ٌكون حادثا

ُ لَْوَل الَّتًِ تَُجاِدلَُن فًِ زَ  ِ{ ]المجادلة: تعالى: }لَْد َسِمَع َّللاَّ [، فهذا ْٔوِجَها َوتَْشتَِكً إِلَى َّللاَّ
فٌه بٌان إحاطة سمع هللا تعالى بكل مسموع، ولهذا لالت عابشة رضً هللا عنها: "الحمد 
هلل الذي وسع سمعه األصوات، وهللا إنً لفً الحجرة، وإن حدٌثها لٌخفى على 

 .(ٗ)بعضه"
ن الصفات الفعلٌة، ألنه ممرون الثانً: سمع ٌراد به النصر والتؤٌٌد، وهو م

 [.ٙٗبسبب، ومثاله: لوله تعالى لموسى وهارون: }إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه: 
ُهْم  الثالث: سمع ٌراد به الوعٌد والتهدٌد، ومثاله: لوله تعالى: }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنَّا ال نَْسَمُع ِسرَّ

[، فإن هذا ٌراد به تهدٌدهم ووعٌدهم، 1ٌِْٓهْم ٌَْكتُبُوَن{ ]الزخرؾ: َونَْجَواهُْم بََلى َوُرسُلُنَا لَدَ 
 .(٘)حٌث كانوا ٌسرون ما ال ٌرضى من المول

، ،«العلٌم»ومن أسمابه  - فهو سبحانه ، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ
 .(ٙ)المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«العلٌم»

: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «العلٌم»طابً:"لال الخ

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕالخلك. كموله تعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:
: }وفوق كل ذي علم علٌم{ -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ]ٌوسؾ:
من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 

                                                                                                                                                                               
، 25ٙ، 25٘، 211، 2ٖ5، 2ٖ1، 2ٖٙ، 2ٖ٘، 2ٖٕ، 2ٕٕ، 5ٓٙأخرجه البخاري بشرح الفتح برلم (ٔ)

، ٓٙ٘ٗ، 5ٙٓٗ، 1ٕٕٖ، ٌٖٕٖٓه: "ربنا ولن الحمد حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه" وبرلم ،وف255، 252
ٗ٘51. 

(، 5ٙٔ(، )15(، )11(، )1ٙ(، )22(، )2ٔ(، )ٖٙ(، )ٕٙ(، )ٗ٘(، )1ٕ(، )ٕ٘ومسلم، باب "الصبلة" برلم )
من شًء  (،وفٌه: "اللهم ربنا لن الحمد،ملءالسموات، وملءاألرض، وملء ماشبتٕٕٓ(، )55ٔ(، )51ٔ)

، 5٘ٔ/ ٕ(،والنسابً )افتتاح( ٖٕٓ(، )ٕٕٓ( وكتاب صبلة المسافرٌن برلم )ٖٕٓبعده". وكذلن رواٌته برلم )
، 125، 121، 122، 12ٙ، 12٘، 1ٕٙ. وابنماجهبرلم ٕٔٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 55ٔ، 51ٔ، 52ٔ، 5ٙٔ
 . وؼٌرهم.5ٖٕٔ، 1ٖٕٔ، ٔٙٓٔ

، وفً ٖٔ/ ٕ، والمرطبً ٗٗٔ/ ٔالجوزي فً زاد المسٌر ، وابن 1ٕ٘ - ٙ/ ٘أنشده الطبري فً تفسٌره، (ٕ)
ا إلى شمٌر بن ٖٖٙ/ ٕالخزانة  ، مطلع لصٌدة من سبعة أبٌات فً الشاهد السادس والستٌن بعد الثبلثمابة منسوبا

الحارث الضبً. ولال: شمٌر، بضم الشٌن المعجمة وفتح المٌم وآخره راء مهملة، هكذا ضبطه أبو زٌد. ولال 
 -بالسٌن المهملة وكذا ضبطه الصاؼانً فً العباب بالمهملة-الذي فً حفظً سمٌر  -ما كتبه علٌهفٌ-األخفش 

مع ستة أبٌات أخرى. وفً أمالً  ٕٗٔولال: هو شاعر جاهلً وهللا أعلم. اهـ وفً نوادر أبً زٌد ص 
، والزمخشري ٕٖٗ/ ٔ، وفً اللسان )سمع( ولم ٌنسبه. وأنشده الخطابً فً ؼرٌب الحدٌث ٖٓٙ/ ٔالمرتضى 
 ..ٕٗكما هنا، إلى شتٌر. وانظر تفسٌر أسماء هللا الحسنى للزجاج ص  ٕٔٙ/ ٔفً الفابك 

 .ٓٙ-5٘انظر: شؤن الدعاء للخطابً: (ٖ)
ا"الفتح" )(ٗ) ا بَِصٌراا{. ولد وصله اإلمام 2ٕٖ/ ٖٔٔرواه البخاري معلما ُ َسِمٌعا ( فً كتاب التوحٌد/ باب }َوَكاَن َّللاَّ

ا بلفظ "تبارن" ) 1ٕٙ/ ٗ(،وابنكثٌر ٙٗ/ ٙند" )أحمد فً "المس  .(ٖٕٙٓ، وابن ماجة بهذا اللفظ، ورواه اٌضا
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٔانظر: شر ح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (٘)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٙ)
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ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم 
[، }وأحصى كل ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه- هللا

 .(ٔ)["1ٕشًء عددا{ ]الجن: 
 

 المرآن
ٌَْطاِن تَذَك ُروا فَِإذَا هُْم ُمْبِصُروَن ) ({ ]األعراف : ٕٔٓ}إِن  ال ِذٌَن ات مَْوا إِذَا َمس ُهْم َطائٌِف ِمَن الش 

ٕٓٔ] 

 التفسٌر:
اتموا هللا ِمن خلمه، فخافوا عمابه بؤداء فرابضه واجتناب نواهٌه، إذا أصابهم عارض إن الذٌن 

من وسوسة الشٌطان تذكَّروا ما أوجب هللا علٌهم من طاعته، والتوبة إلٌه، فإذا هم منتهون عن 
 معصٌة هللا على بصٌرة، آخذون بؤمر هللا، عاصون للشٌطان.

إن الذٌن اتموا هللا ِمن خلمه،  [، أي:"ٕٔٓاتََّمْوا{ ]األعراؾ : }إِنَّ الَِّذٌَن لوله تعالى: 
 .(ٕ)فخافوا عمابه بؤداء فرابضه واجتناب نواهٌه"

ٌمول تعالى ذكره: }إن الذٌن اتموا{، هللَا من خلمه، فخافوا عمابه، بؤداء  لال الطبري:" 
 .(ٖ)فرابضه، واجتناب معاصٌه"

ٌخبر تعالى عن المتمٌن من عباده الذٌن أطاعوه فٌما أمر ، وتركوا ما  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)عنه زجر"
ٌَْطاِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  إذا أصابهم  [، أي:"ٕٔٓ}إِذَا َمسَُّهْم َطابٌِؾ ِمَن الشَّ

 .(٘)عارض من وسوسة الشٌطان"
 :(ٙ)لال ]األعشى[ ، "مجازه: لمم لال أبو عبٌدة: 

 الّسرى وكؤنّما               ألمَّ بها من طابؾ الجّن أولكوتصبح عن ؼب 
 :(2)وهو من طفت به أطٌؾ طٌفا، لال

 (1)"أنَّى ألمَّ بَِن الخٌاُل ٌَِطٌُؾ ... ومَطافُهُ لََن ذُْكَرةٌ وشُؽُوؾُ 
ٌصّد عن  ٌمول: إذا ألمَّ بهم لََمٌم من الشٌطان، من ؼضب أو ؼٌره مما لال الطبري:" 
 .(5)هللا علٌهم"واجب حك 
 .(ٓٔ)«"طٌؾ»أي : أصابهم  لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .2٘شؤن الدعاء: (ٔ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .واللسان )طٌؾ( 2ٙ/ ٔوالجمهرة  -2ٗٔدٌوانه (ٙ)
 .5ٔٔ/ٕواللسان )طٌؾ( وشواهد الكشاؾ  55/ 5وهو فى الطبري  -ٖٔٔالبٌت لكعب بن زهٌر، فى دٌوانه (2)
ٕ/ٔ5ٔ. 

والخٌال: ما ٌراه النابم. وطاؾ به الخٌال وأنى: استفهام تعجبً بمعنى كٌؾ، أو من أٌن. وألم: أى نزل للزٌارة. 
ٌطٌؾ طٌفا ومطافا: ألبل علٌه. وطاؾ حوله ٌطوؾ طوافا وطوفانا: حام علٌه ودار حوله، وٌكنى به عن 

جملة حالٌة مإكدة أو مإسسة. ومطافه: أى طٌفه هو سبب التذكر ووصول الحب « ٌطٌؾ»اللمس. ولوله 
وعبر عن نفسه أوال بضمٌر الؽٌبة، وثانٌا بالخطاب. على طرٌك  لشؽاؾ الملب، فؤلام المسبب ممام السبب،

 [.5ٔٔ/ٕ.]حاشٌة الكشاؾ:االلتفات فرارا من شبهة التكرار. وروى بن بالخطاب
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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}طابؾ من الشٌطان{ لمة منه، مصدر، من لولهم: طاؾ به الخٌال  لال الزمخشري:" 
 «طاؾ ٌطوؾ»فٌعل، من طاؾ ٌطٌؾ كلٌن. أو من  «طٌؾ»ٌطٌؾ طٌفا...أو هو تخفٌؾ 

 (ٔ)كهٌن"
ٌْؾٌ »البالون:، ولرأ «َطآبِؾٌ »لرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة:  ، واختلؾ فً «َط

 :(ٕ)هاتٌن المراءتٌن على لولٌن
أحدهما : أن معناهما واحد وإن اختلؾ اللفظان ، فعلى هذا اختلؾ فً تؤوٌل ذلن على أربعة 

 :(ٖ)تؤوٌبلت
ة من الشٌطان« الطابؾ»أحدها : أن   .(ٗ). لاله ابن عباساللَّمَّ
طابؾ من الشٌطان تذكروا{ ، ٌمول: إذا ن السدي: "}إن الذٌن اتموا إذا مسهم وروي ع 
 .(٘)زلُّوا تابوا"

، وهو مروي عن ابن (1)، وابن زٌد(2)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)والثانً: أنه الؽضب ، لاله مجاهد
 .(5)عباس أٌضا
من استزالل الشٌطان، « الؽضب»وهذان التؤوٌبلن متماربا المعنى، ألن  لال الطبري:" 

ا « اللّمة»و منه، وكل ذلن من طابؾ الشٌطان، وإذ كان ذلن كذلن، فبل وجه من الخطٌبة أٌضا
لخصوص معنى منه دون معنى، بل الصواب أن ٌعم كما عمه جل ثناإه، فٌمال: إن الذٌن اتموا 
إذا عرض لهم عارض من أسباب الشٌطان، ما كان ذلن العارض، تذكروا أمر هللا وانتهوا إلى 

 .(ٓٔ)أمره"
 .(ٔٔ)لاله أبو عمرو بن العبلءوالثالث: أنه الوسوسة ، 

 .(ٕٔ)والرابع ، أنه الفزع ، لاله سعٌد بن جبٌر
والمول الثانً : أن معنى الطٌؾ والطابؾ مختلفان ، فالطٌؾ اللمم ، والطابؾ كل شًء طاؾ 

 باإلنسان .
تذكَّروا ما أوجب هللا علٌهم من طاعته،  [، أي:"ٕٔٓ}تَذَكَُّروا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)بة إلٌه"والتو

 .(ٗٔ)تذكروا عماب هللا وثوابه، ووعده ووعٌده" لال الطبري:أي:" 
أي : عماب هللا وجزٌل ثوابه ، ووعده ووعٌده ، فتابوا وأنابوا ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘ٔ)واستعاذوا باهلل ورجعوا إلٌه من لرٌب"
 .(ٙٔ)أي: تذكروا عماب هللا وثوابه" لال الصابونً:" 
 .(ٔ)أي: تفكروا فٌما هو أوضح لهم من الحجة" لال الزجاج:" 

                                                             
 .5ٔٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .15ٕ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٔٓ:انظر: السبعة فً المراءات (ٕ)
 .15ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٖٖ-ٖٖٙ/ٖٔ(:صٔٙ٘٘ٔ(، )ٓٙ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٖ/ٖٔ(:صٕٙ٘٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٖٙ/ٖٔ(:ص5٘٘٘ٔ)-(ٙ٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٖٔ(:ص٘٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٓٗٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (1)
 .ٓٗٙٔ/٘(:ص1ٙ5ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .15ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .15ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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عبد هللا بن ٌسار لال: "سمعت عبد هللا بن الزبٌر ٌمول: إذا مسهم طابؾ من الشٌطان  
 .(ٕ)تؤملوا"
عن الضحان لوله: "}إن الذٌن اتموا إذا مسهم طابؾ من الشٌطان{، باآلالم }تذكروا{،  

 .(ٖ)جرموز، ولال العبل بن بدر: لد عملها"لال: هم بفاحشة ولم ٌعملها، لال الحر بن 
فإذا هم منتهون عن معصٌة  [، أي:"ٕٔٓ}فَإِذَا هُْم ُمْبِصُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)هللا على بصٌرة، آخذون بؤمر هللا، عاصون للشٌطان"
 .(٘)أي: "على بصٌرة"لال الزجاج:  
ٌعنً: فإذا هم مبصرون هدى هللا وبٌانه وطاعته فٌه، فمنتهون عما  لال الطبري:" 

 .(ٙ)دعاهم إلٌه طابؾ الشٌطان"
 .(2)أي : لد استماموا وصحوا مما كانوا فٌه " لال ابن كثٌر:" 
عن ابن عباس: "}فإذا هم مبصرون{، ٌمول: إذا هم منتهون عن المعصٌة، آخذون بؤمر  

 .(1)هللا، عاصون للشٌطان"
 :(5)[، وجوهٕٔٓ}فَإِذَا هُْم ُمْبِصُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٓٔ)لاله ابن عباس آخذون بؤمر هللا عاصون للشٌطان.أحدها: فإذا هم منتهون عن المعصٌة، 
 .(ٔٔ). لاله ابن زٌدٌبصرون ما هم فٌه والثانً:

 .(ٕٔ)والثالث: فإذا هم مهتدون
وهذا تؤكٌد وتمرٌر لما تمدم من وجوب االستعاذة باهلل عند نزغ  لال الزمخشري:" 

الشٌطان، وأن المتمٌن هذه عادتهم: إذا أصابهم أدنى نزغ من الشٌطان وإلمام بوسوسته تذكروا 
 .(ٖٔ)ما أمر هللا به ونهى عنه، فؤبصروا السداد ودفعوا ما وسوس به إلٌهم ولم ٌتبعوه أنفسهم"

هللا عنه ، لال : جاءت امرأة إلى النبً  ملسو هيلع هللا ىلص وبها طٌؾ فمالت : عن أبً هرٌرة ، رضً  

ٌا رسول هللا ، ادع هللا أن ٌشفٌنً. فمال : "إن شبت دعوت هللا فشفان ، وإن شبت فاصبري وال 
 .(ٗٔ)حساب علٌن". فمالت : بل أصبر ، وال حساب علً
ا رسول هللا ، إنً أصرع وأتكشؾ ، فادع ورواه ؼٌر واحد من أهل السنن ، وعندهم : لالت : ٌ

هللا أن ٌشفٌنً. فمال :إن شبت دعوت هللا أن ٌشفٌن ، وإن شبت صبرت ولن الجنة ؟" فمالت : 
 .(٘ٔ)بل أصبر ، ولً الجنة ، ولكن : ادع هللا أن ال أتكشؾ ، فدعا لها ، فكانت ال تتكشؾ

تارٌخه : "أن شاباا كان من « عمرو بن جامع»ولد ذكر الحافظ ابن عساكر فً ترجمة  
ٌتعبد فً المسجد ، فهوٌته امرأة ، فدعته إلى نفسها ، وما  زالت به حتى كاد ٌدخل معها المنزل 
ٌَْطاِن تَذَكَُّروا فَإِذَا هُْم ُمْبِصُرونَ  {  ، فذكر هذه اآلٌة : } إِنَّ الَِّذٌَن اتََّمْوا إِذَا َمسَُّهْم َطابٌِؾ ِمَن الشَّ

ى فٌه أباه  وكان لد دفن لٌبل فذهب فخر مؽشٌاا علٌه  ، ثم أفاق فؤعادها ، فمات. فجاء عمر فَعزَّ

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٙ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٔٗٙٔ/٘(:ص1ٙ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٔٗٙٔ/٘(:ص1ٙ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٖ/ٖٔ(:صٖٙ٘٘ٔالطبري) أخرجه (1)
 .15ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٔٗٙٔ/٘(:ص1ٙ55انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٔٗٙٔ/٘(:ص12ٓٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .15ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٔ/!ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٗ٘/٘أخرجه ابن مردوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 ولال : صحٌح على شرط مسلم ، ولم ٌخرجاه". ، ولال:"(1ٕٔ/ٗ)المستدرن (٘ٔ)
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فصلى على لبره بمن معه ، ثم ناداه عمر فمال : ٌا فتى } َوِلَمْن َخاَؾ َممَاَم َربِِّه َجنَّتَاِن { ]الرحمن 
لجنة [ وأجابه الفتى من داخل المبر : ٌا عمر ، لد أعطانٌهما ربً ، عز وجل ، فً اٙٗ: 

 .(ٔ)مرتٌن"
 الفوابد:
 فضٌلة التموى وهً فعل الفرابض وترن المحرمات. -ٔ
 .إذا طاؾ بملوبهم طابؾ من الشٌطان تذكروا، فٌبصرونأنه من صفات المتمٌن:  -ٕ
 إذا ألم بالملب الموصول باهلل من مس الشٌطان شىء، فسرعان ما ٌستٌمظ.أنه  -ٖ
بالتوبة واألوبة إلى هللا إذا أؼواه ما ٌواجه به العبد كٌد الشٌطان أن ٌسارع أن م -ٗ

 الشٌطان، وهذا دأب عباد هللا الصالحٌن.
ومن الفوابد: االلتجاء إلى هللا واالحتماء به: فإن خٌر سبٌل لبلحتماء من الشٌطان وجنده  -٘

هو االلتجاء إلى هللا واالحتماء بجنابه، واالستعاذة به من الشٌطان، فإنه علٌه لادر. فإذا 
 ى ٌخلص الشٌطان إلٌهأجار عبده فؤن

 
 المرآن

ِ ثُم  اَل ٌُْمِصُروَن ) ًّ  [ٕٕٓ({ ]األعراف : ٕٕٓ}َوإِْخَوانُُهْم ٌَُمدُّونَُهْم ِفً اْلغَ

 التفسٌر:
ار من ضبلل اإلنس تمدهم الشٌاطٌن من الجن فً الضبللة  وإخوان الشٌاطٌن، وهم الفجَّ

هم ِ، وال تدَّخر شٌاطٌن  والؽَواٌة، وال تدَّخر شٌاطٌن الجن ُوْسعاا فً مّدِ ًّ شٌاطٌن اإلنس فً الؽ
 اإلنس ُوْسعاا فً عمل ما توحً به شٌاطٌن الجن.

ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًّ وإخوان الشٌاطٌن،  [، أي:"ٕٕٓ}َوإِْخَوانُُهْم ٌَُمدُّونَُهْم فًِ اْلؽَ

ار من ضبلل اإلنس تمدهم الشٌاطٌن من الجن فً الضبللة والؽَواٌة" وهم الفجَّ
(ٕ). 

ٌمول تعالى ذكره: وإخوان الشٌاطٌن تمدهم الشٌاطٌن فً الؽً، ٌعنً  لال الطبري:" 
 .(ٖ)بموله: }ٌمدونهم{، ٌزٌدونهم"

ِرٌَن َكانُوا إِْخَواَن  لال ابن كثٌر:"  أي: وإخوان الشٌاطٌن من اإلنس ، كموله : } إِنَّ اْلُمبَذِّ
مستمعون لهم المابلون  ألوامرهم } ٌَُمدُّونَُهْم فًِ [ وهم أتباعهم وال2ٕالشٌََّاِطٌِن { ]اإلسراء : 

ِ { أي : تساعدهم الشٌاطٌن على فعل المعاصً ، وتسهلها علٌهم وتحسنها لهم، ]و[ ًّ «: المد»اْلؽَ
 .(ٗ)"الزٌادة. ٌعنً : ٌزٌدونهم فً الؽً ، ٌعنً : الجهل والسفه

إخوان الشٌاطٌن، والؽً "ٌعنً: الشٌاطٌن، ألن الكفار {، وإخوانهم لال الزجاج: } 
 الجهل، والولوع
 .(٘)فً الحركة"
الذٌن لٌسوا بمتمٌن، فإن الشٌاطٌن }ٌمدونهم « إخوان الشٌاطٌن»وأما  لال الزمخشري:" 

 :(ٙ)فً الؽى{، أى: ٌكونون مددا لهم فٌه وٌعضدونهم.. لوله وإخوانهم ٌمدونهم كموله

                                                             
( "المسم المخطوط". ومختصر تارٌخ دمشك البن منظور ٕٔٗ،  ٔٔٗ/ ٖٔتارٌخ دمشك البن عساكر )(ٔ)
 .ٖٗ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر:(، وانظر: 5ٔٔ،  5ٓٔ/5ٔ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .52ٖ/ٕمعانً المرآن: (٘)
، ولم أعرؾ 1ٗ٘/٘، والدر المصون:ٕٓٙ/٘، والبحر المحٌط فً التفسٌر:5ٔٔ/ٕالبٌت من شواهد الكشاؾ: (ٙ)

 لوم إذا الخٌل جالوا فً كواثبها ... فوارس الخٌل ال مٌل وال لدم أعرؾ لابله، لال فً حاشٌة الكشاؾ:"
 الفرس المربوس، وللبعٌر الؽارب، والرجل الكاهل. والحمار السٌسٌا.« الكاثبة»األفراس. و « الخٌل»
جمع أمٌل، وهو الذي ال ٌثبت على ظهر فرسه. والمدم: جمع ألدم، وهو اللبٌم الضعٌؾ. أو جمع لدم « المٌل»و 

هم فً سروجها  للموم، فجرى الخبر على ؼٌر ما هو له. أى إذا الخٌل جالوا« جالوا»بالسكون بمعناه. وضمٌر 
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 لوم إذا الخٌل جالوا فى كواثبها
فً أن الخبر جار على ما هو له. وٌجوز أن ٌراد باإلخوان الشٌاطٌن، وٌرجع الضمٌر 
المتعلك به إلى }الجاهلٌن{، فٌكون الخبر جارٌا على ما هو له، واألول أوجه، ألن }إخوانهم{ فً 

 ممابلة }الذٌن اتموا{. فإن للت: لم جمع الضمٌر فً }إخوانهم{ و}الشٌطان{ مفرد؟ 
 .(ٔ)[ "2ٕ٘الجنس، كموله: }أَْوِلٌَاُإهُُم الطَّاؼُوت{ ]البمرة : للت: المراد به 

لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسابى }ٌمدونهم{ بفتح الٌاء  
 .(ٕ)وضم المٌم، ولرأ نافع وحده }ٌمدونهم{ بضم الٌاء وكسر المٌم

وال تدَّخر شٌاطٌن الجن ُوْسعاا  أي:"[، ٕٕٓ}ثُمَّ اَل ٌُْمِصُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
ِ، وال تدَّخر شٌاطٌن اإلنس ُوْسعاا فً عمل ما توحً به شٌاطٌن  ًّ هم شٌاطٌن اإلنس فً الؽ فً مّدِ

 .(ٖ)الجن"
 .(ٗ)ثم ال ٌمسكون عن إؼوابهم حتى ٌصروا وال ٌرجعوا" لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)لٌل : معناه إن الشٌاطٌن تمد ، واإلنس ال تمصر فً أعمالهم بذلن" لال ابن كثٌر:" 
ثم ال ٌنمصون عما نمص عنه الذٌن اتموا إذا مسهم طابؾ من  لال الطبري:أي:" 

الشٌطان، وإنما هذا خبٌر من هللا عن فرٌمً اإلٌمان والكفر، بؤن فرٌك اإلٌمان وأهل تموى هللا إذا 
مة هللا وعمابه، فكفَّتهم رهبته عن معاصٌه، ورّدتهم إلى التوبة استزلهم الشٌطان تذكروا عظ

ًٌّا إلى ؼٌهم إذا ركبوا  واإلنابة إلى هللا مما كان منهم زلَّةا  وأن فرٌك الكافرٌن ٌزٌدهم الشٌطان ؼ
معصٌة من معاصً هللا، وال ٌحجزهم تموى هللا، وال خوؾ المعاد إلٌه عن التمادي فٌها والزٌادة 

أبداا فً زٌادة من ركوب اإلثم، والشٌطان ٌزٌده أبداا، ال ٌمصر اإلنسً عن شًء من منها، فهو 
ه منه" ركوب الفواحش، وال الشٌطان من مّدِ
(ٙ). 

ًّ ثم ال ٌمصرون{، لال: ال اإلنس ٌمصرون   عن ابن عباس: "}وإخوانهم ٌمدونهم فً الؽ

 .(2)عما ٌعملون من السٌبات، وال الشٌاطٌن تُْمسن عنهم"
عن ابن عباس، أٌضا لوله: "}وإخوانهم ٌمدونهم فً الؽً ثم ال ٌمصرون{، ٌمول: وعن  

 .(1)هم الجن، ٌوحون إلى أولٌابهم من اإلنس ، }ثم ال ٌمصرون{، ٌمول: ال ٌسؤمون"
{، إخوان الشٌاطٌن من المشركٌن، ٌمدهم   ًّ عن السدي: "}وإخوانهم ٌمدونهم فً الؽ

ًّ ، }ثم ال ٌمص  .(5)رون{"الشٌطان فً الؽ
عن ابن جرٌج :"لال عبد هللا بن كثٌر: وإخوانهم من الجن، ٌمدون إخوانهم من اإلنس  

الزٌادة، ٌعنً: أهل الشرن، ٌمول: ال « المد»}ثم ال ٌمصرون{، ٌمول ال ٌمصر اإلنسان. لال: و
ٌج ٌُمصر أهل الشرن، كما ٌمصر الذٌن اتموا، ال ٌرَعُوون، ال ٌحجزهم اإلٌمان ، لال ابن جر

لال مجاهد }وإخوانهم{، من الشٌاطٌن }ٌمدونهم فً الؽً ثم ال ٌمصرون{، استجهاال ٌمدون أهل 

                                                                                                                                                                               

وما ٌبرز الضمٌر هكذا، ألن محل وجوبه فً الصفة ال الفعل، أو ألمن اللبس، ألن الواو ضمٌر العمبلء. فان 
 لٌل:
ال تضاؾ إال الجملة الفعلٌة، فالخٌل فاعل فعل محذوؾ. أجٌب بمنع أنها ال تضاؾ إال للفعلٌة، وبؤن « إذا»إن 

ل: ٌحتمل على بعد أن الخٌل بمعنى الفرسان، وضمٌر كواثبها ذلن فً الشرطٌة ال الظرفٌة كما هنا. ولٌ
لؤلفراس المدلول علٌها بذكر الخٌل: أى لوم إذا الفرسان جالوا فً كواثب األفراس، فوارس الخٌل، ثابتون علٌها 

 .ال مابلون عن ظهورها، وال عاجزون كؤن أٌدٌهم مؽلولة"
 .5ٔ/!ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٔٓ: انظر: السبعة فً المراءات (ٕ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٔ/!ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٖ/ٖٔ(:صٗٙ٘٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٖٖ/ٖٔ(:ص٘ٙ٘٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٖ/ٖٔ(:صٙٙ٘٘ٔأخرجه الطبري) (5)



ٔٙٔ 
 

ا ِمَن اْلِجّنِ َواإلْنِس{ ، ]سورة األعراؾ:  [ 25ٔالشرن ، لال ابن جرٌج: }َولَمَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثٌِرا
 .(ٔ)". لال: فهإالء اإلنس. ٌمول هللا: }وإخوانهم ٌمدونهم فً الؽً{

 .(ٕ)عن مجاهد :"}وإخوانهم{ ، من الشٌاطٌن. }ٌمدونهم فً الؽً{، استجهاال" 
عن لتادة: "آلوإخوانهم ٌمدونهم فً الؽً ثم ال ٌمصرون{ لال: إخوان الشٌاطٌن، ٌمدهم  

ًّ }ثّم ال ٌمصرون{" الشٌاطٌن فً الؽ
(ٖ). 

ٌمصرون{، عنهم، وال وروي عن لتادة أٌضا، لوله: "}وإخوانهم ٌمدونهم فً الؽً ثم ال  
 .(ٗ)ٌرحمونهم"
هم   فعلى هذا التؤوٌل: " لوله: }ثم ال ٌمصرون{، بمعنى: وال الشٌاطٌن ٌمصرون فً مّدِ

" ًّ إخوانَهم من الؽ
(٘). 

لال السعدي:" وأما إخوان الشٌاطٌن وأولٌاإهم، فإنهم إذا ولعوا فً الذنوب، ال ٌزالون 
ٌمصرون عن ذلن، فالشٌاطٌن ال تمصر عنهم باإلؼواء، ٌمدونهم فً الؽً ذنبا بعد ذنب، وال 

 .(ٙ)ألنها طمعت فٌهم، حٌن رأتهم سلسً المٌاد لها، وهم ال ٌمصرون عن فعل الشر"
 الفوابد:
شإم أخوة الشٌاطٌن حٌث ال ٌمصر صاحبها بمد الشٌاطٌن له عن الؽً الذي هو الشر  -ٔ

 والفساد.
لمفهم طواؼٌت الجن واإلنس ٌتبلعبون أن هللا ٌتخلى عن الذٌن كفروا وٌخذلهم، فتت -ٕ

ِ ثُمَّ ال ٌُْمِصُروَن{ ًّ ونَُهْم فًِ اْلؽَ  بعمولهم وللوبهم، وٌركسونهم فً الباطل، }َوإِْخَوانُُهْم ٌَُمدُّ
أن إخوان الشٌاطٌن من الكفار، وهم الجاهلون الذٌن ال ٌتمون هللا، تتمكن الشٌاطٌن من  -ٖ

وٌزٌدونهم ضبلال، وال ٌكفون عن ذلن وال إؼوابهم فٌمدونهم فً ؼٌهم وفسادهم، 
ٌمصرون فٌه، ألنهم ال ٌذكرون هللا إذا شعروا بالنزوغ إلى الشر وال ٌستعٌذون باهلل من 

 .(2)نزغ الشٌطان ومسه
الشٌاطٌن ال تمصر عن إؼوابهم وإٌماعهم فً أشران الهبلن، والمستجٌبون لهم ال أن  -ٗ

تهم حتى ٌمعوا فً الهبلن، وٌحك علٌهم ٌمصرون عن طاعة أعدابهم، واالستجابة لدعو
 الخسار.

 
 المرآن

ً  ِمْن َربًِّ َهذَا  ٌْتََها لُْل إِن َما أَت بُِع َما ٌُوَحى إِلَ بََصائُِر ِمْن َربِّكُْم }َوإِذَا لَْم تَؤْتِِهْم بِآٌٍَة لَالُوا لَْواَل اْجتَبَ
 [ٖٕٓ]األعراف : ({ َٖٕٓوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن )

 التفسٌر:
هإالء المشركٌن بآٌة لالوا: هبل أحَدثْتها واختلمتها من عند نفسن، لل  -أٌها الرسول-وإذا لم تجا 

ًَّ -أٌها الرسول-لهم  : إن هذا لٌس لً، وال ٌجوز لً فِْعله؛ ألن هللا إنما أمرنً باتباع ما ٌوحى إل
ا وبراهٌن من ربكم، وبٌاناا ٌهدي المإمنٌن إلى من عنده، وهو هذا المرآن الذي أتلوه علٌكم حج جا

 الطرٌك المستمٌم، ورحمة ٌرحم هللا بها عباده المإمنٌن.
 -أٌها الرسول-وإذا لم تجا  [، أي:"ٖٕٓ}َوإِذَا لَْم تَؤْتِِهْم بِآٌٍَة{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)هإالء المشركٌن بآٌة "

                                                             
 .5ٖٖ-1ٖٖ/ٖٔ(:ص2ٙ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٖ/ٖٔ(:ص5ٙ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٖٖ/ٖٔ(:ص1ٙ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٖٖ/ٖٔ(:ص2ٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2٘ٔٔأٌسر التفاسٌر ألسعد حومد:انظر:  (2)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)



ٕٔٙ 
 

 .(ٔ)من آٌات االلتراح التً ٌعٌنونها" لال السعدي:أي:" 
 .(ٕ)ٌمول تعالى ذكره: وإذا لم تؤت، ٌا دمحم، هإالء المشركٌن بآٌة من هللا" لال الطبري:" 
ٌِْهْم ِمَن  لال ابن كثٌر:"  أي : معجزة ، وخارق ، كما لال تعالى : } إِْن نََشؤْ نُنزْل َعلَ

 .(ٖ)["َٗها َخاِضِعٌَن { ]الشعراء : السََّماِء آٌَةا فََظلَّْت أَْعنَالُُهْم لَ 
ٌْتََها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لالوا: هبل أحَدثْتها واختلمتها  [، أي:"ٖٕٓ}لَالُوا لَْواَل اْجتََب

 .(ٗ)من عند نفسن"
 .(٘)أي: هبل اختلمتها، أي: هبل أتٌت بها من نفسن" لال الزجاج:" 
 .(ٙ)ٌمول: لالوا: هبل اخترتها واصطفٌتها" لال الطبري:" 
ٌمولون للرسول ملسو هيلع هللا ىلص : أال تجهد نفسن فً طلب اآلٌات من هللا حتى نراها  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)ونإمن بها "
أي: هبل اخترت اآلٌة، فصارت اآلٌة الفبلنٌة، أو المعجزة الفبلنٌة كؤنن  لال السعدي:" 

لمدبر لجمٌع المخلولات، ولم ٌعلموا أنه لٌس لن من األمر شًء، أو أن أنت المنزل لآلٌات، ا
 .(1)المعنى: لوال اخترعتها من نفسن"

 .(5)هو تهكٌم منهم لعنهم هللا" لال الصابونً:" 
ٌْتََها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    [، ثبلثة ألوال:ٖٕٓ}لَالُوا لَْواَل اْجتَبَ

، (ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، مجاهد(ٓٔ)من لبل نفسن، وهذا لول ابن عباسأحدها : معناه: هبل أتٌتنا بها 
 .(ٗٔ)،  وابن زٌد(ٖٔ)والسدي
تها ، ولال مرة أخرى: لوال أحَدثتها فؤنشؤتها" لال ابن عباس:"   .(٘ٔ)ٌمول: لوال تلمٌَّ

 .(2ٔ)، وهو معنى لول الفراء(ٙٔ)والثانً : معناه: هبل اخترتها لنفسن. حكاه الماوردي
أنه كان ٌمول: "اجتبٌت الكبلم واختلمته، وارتجلته: إذا افتعلته من لَِبل  وحكً عن الفراء 

 .(1ٔ)نفسن"
، (ٕٓ)، ولتادة(5ٔ)وهذا مروي عن ابن عباس هبل أخذتها من ربن وتمبَّلتها منه؟والثالث: 
 .(ٕٔ)والضحان

                                                             
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .52ٖ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٓٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (1)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2ٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2ٔ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص2٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2ٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .5ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
ابز أن ٌمال: اختار الشًء، ، لال فٌه:" هبل افتعلتها. وهو من  كبلم العرب جٕٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (2ٔ)

 وهذا اختٌاره".
 .ٖٖٗ/ٖٔ(:ص1ٓ٘٘ٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص22٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص21٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص25٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)



ٖٔٙ 
 

َّبُِع َما  أن معناه:" -وهللا أعلم-والراجح  هبل أحدثتها من نفسن! لداللة لول هللا: }لُْل إِنََّما أَت
ًَّ ِمْن َربًِّ َهذَا بََصاِبُر ِمْن َربِّكُْم{ ، فبٌَّن ذلن أن هللا إنما أمر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص،  بؤن ٌجٌبهم  ٌُوَحى إَِل

أنه ٌحدث من لبل نفسه لوال بالخبر عن نفسه أنه إنما ٌتبع ما ٌنزل علٌه ربه وٌوحٌه إلٌه، ال 
 .(ٔ)وٌنشبه فٌدعو الناس إلٌه"

اجتبى الشًء، بمعنى جباه لنفسه: أى: جمعه، كمولن: اجتمعه، أو  لال الزمخشري:" 
جبى إلٌه فاجتباه: أى أخذه، كمولن: جلٌت إلٌه العروس فاجتبلها، ومعنى لوال اجتبٌتها هبل 

ا ٌمولون: ما هذا إال إفن مفترى أو هبل أخذتها منزلة اجتمعتها، افتعاال من عند نفسن، ألنهم كانو
 .(ٕ)علٌن ممترحة؟"

ًَّ ِمْن َرّبًِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لل لهم ٌا  [، أي:"ٖٕٓ}لُْل إِنََّما أَتَّبُِع َما ٌُوَحى ِإلَ
" ًَّ ًَّ حتى آتً بشًٍء من عند نفسً وإنما أنا عبٌد امتثل ما ٌوحٌه هللا إل دمحم لٌس األمر إل
(ٖ). 

أي : أنا ال أتمدم إلٌه تعالى فً شًء، وإنما أتبع ما أمرنً به فؤمتثل ما  لال ابن كثٌر:" 
ٌوحٌه إلً ، فإن بعث آٌة لبلتها ، وإن منعها لم أسؤله ابتداء إٌاها ؛ إال أن ٌؤذن لً فً ذلن ، فإنه 

 .(ٗ)حكٌم علٌم "
للمابلٌن لن إذا لم تؤتهم بآٌة:  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، لال الطبري:" 
إن ذلن لٌس لً، وال ٌجوز لً فعله؛ ألن هللا إنما أمرنً باتباع «: هبل أحدثتها من لبل نفسن!»

ًّ من ربً، ألنً عبده، وإلى أمره أنتهً، وإٌاه  ًّ من عنده، فإنما أتبع ما ٌوحى إل ما ٌوحى إل
 .(٘)أطٌع"
 .(ٙ)لست بمفتعل لآلٌات، أو لست بممترح لها " لال الزمخشري:أي:" 
فؤنا عبد متبع مدبَّر، وهللا تعالى هو الذي ٌنزل اآلٌات وٌرسلها على  لال السعدي:أي:" 

حسب ما التضاه حمده، وطلبتْه حكمته البالؽة، فإن أردتم آٌة ال تضمحل على تعالب األولات، 

 .(2)وحجة ال تبطل فً جمٌع اآلنات"
هذا المرآن الجلٌل حجٌج  [، أي:"ٖٕٓ}َهذَا بََصابُِر ِمْن َربِّكُْم{ ]األعراؾ : :لوله تعالى 

بٌّنة، وبراهٌن نٌّرة ٌؽنً عن ؼٌره من المعجزات فهو بمنزلة البصابر للملوب به ٌُْبصر الحك 
 .(1)وٌُدرن"
 ٌمول: هذا المرآن والوحً الذي أتلوه علٌكم حجج علٌكم، وبٌان لكم من لال الطبري:" 
 .(5)ربكم"
هذا المرآن }بصابر من ربكم{، أى: حجج بٌنة ٌعود المإمنون بها  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)بصراء بعد العمى، أو هو بمنزلة بصابر الملوب"
فـ }َهذَا{ المرآن العظٌم، والذكر الحكٌم }َبَصابُِر ِمْن َربِّكُْم{ ٌستبصر به فً  لال السعدي:" 

جمٌع المطالب اإللهٌة والمماصد اإلنسانٌة، وهو الدلٌل والمدلول فمن تفكر فٌه وتدبره، علم أنه 
تنزٌل من حكٌم حمٌد ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه، وبه لامت الحجة على كل من 

 .(ٔٔ)بلؽه، ولكن أكثر الناس ال ٌإمنون"

                                                             
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (2)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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ثم أرشدهم إلى أن هذا المرآن هو أعظم المعجزات ، وأبٌن الدالالت ،  لال ابن كثٌر:" 
وأصدق الحجج والبٌنات ، فمال : } َهذَا بََصابُِر ِمْن َربِّكُْم َوهُداى َوَرْحَمةٌ ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن {"
(ٔ). 

 أي: هذا المرآن الذي أتٌت به بصابر من ربكم، واحدة البصابر بصٌرة. لال الزجاج:"
 :(ٕ)والبصٌرة والبصابر طرابك الدم، لال األشعر الجعفً

ٌَْعُدو بَِها َعتٌَد َوأَى  َحَملُوا بََصابَِرهُْم َعلَى أَْكتَافِِهْم                  َوبَِصٌَرتًِ 
 .(ٖ)ع هذا أٌضا معناه ظهور الشًء وبٌانه"، وجمٌ«بصابر»الترس، وجمعها « البصٌرة»و 

، ولال «بصٌرة»}بصابر{، أي: حجج وبٌان وبرهان، واحدتها:  لال أبو عبٌدة:" 
 :(ٗ)الجعفىّ 

ٌَْعُدو بَِها َعتٌَد َوأَى   َحَملُوا بََصابَِرهُْم َعلَى أَْكتَافِِهْم                  َوبَِصٌَرتًِ 
مة من حلك الدرع، فٌجوز أن ٌمال للدرع كلها بصٌرة، الحل« البصٌرة»الترس، و« البصٌرة»
من الدم الذي بمنزلة الورق الّرشاش منه: والجدٌّة« البصٌرة»و

أوسع من البصٌرة،  (٘)
مثل فرسن البعٌر فهو بصٌرة والجدٌّة أعظم من ذلن، واإلسبؤة واألسابّى فى « البصٌرة»و

 :(2)، لال(ٙ)طول
 .(1)كؤّن أعنالها أنصاب ترجٌب"             والعادٌات أسابّى الّدماء بها   

وهداٌة ورحمة  [، أي:"ٖٕٓ}َوهُداى َوَرْحَمةٌ ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(5)للمإمنٌن ألنهم الممتبسون من أنواره والمنتفعون من أحكامه"

لوله: }وهدى{، ٌمول: وبٌان ٌهدي المإمنٌن إلى الطرٌك المستمٌم،  لال الطبري:" 
}ورحمة{، رحم هللا به عباده المإمنٌن، فؤنمذهم به من الضبللة والهلكة، }لموم ٌإمنون{، ٌمول: 
هو بصابر من هللا وهدى ورحمة لمن آمن، ٌمول: لمن صدَّق بالمرآن أنه تنزٌل هللا ووحٌه، 

ى وعمل بما فٌه، دون من ك ذب به وجحده وكفر به، بل هو على الذٌن ال ٌإمنون به عما

 .(ٓٔ)وخزي"
فمن آمن، فهو }هُداى{ له من الضبلل }َوَرْحَمةٌ{ له من الشماء، فالمإمن  لال السعدي:" 

مهتد بالمرآن، متبع له، سعٌد فً دنٌاه وأخراه، وأما من لم ٌإمن به، فإنه ضال شمً، فً الدنٌا 
 .(ٔٔ)واآلخرة"
 د:الفواب
 أن المرآن أكبر آٌة بل هو أعظم من كل اآلٌات التً أعطٌها الرسل علٌهم السبلم. -ٔ

                                                             
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
، اللسان )بصر( ٓٙٔ: ٔ، المخصص 1٘( ، والوحشٌات رلم: 2٘ٔالمعارؾ: )وطبعة  ٖٕاألصمعٌات: (ٕ)

)عتد( )وأي( . وؼٌرها كثٌر. وهً من لصٌدة عٌر فٌها إخوته ألبٌه، وذلن أن أباه لتل وهو ؼبلم، فؤخذ إخوته 
 ألبٌه الدٌة فؤكلوها، فلما شب األسعر، أدرن بثؤر أبٌه، ولال لبله:

ٌُْل ال َمَدُر المَُرىولمد َعِلْمُت، َعلَى تََجشُّمِ  َدى ... أَنَّ الُحُصوَن الَخ  ًَ الرَّ
وفسر أصحاب اللؽة ))البصٌرة(( هنا بؤنها الدم ما لم ٌسل، ٌعنً: دماءهم فً أبدانهم، ٌعٌر أخوته. ولال ؼٌرهم: 

العٌن، وفتح التاء ))البصابر(( دم أبٌهم، ٌمول: تركوا دم أبٌهم خلفهم ولم ٌثؤروا به، وطلبته أنا. و ))عتد(( )بفتح 
أو كسرها( : الفرس الشدٌد التام الخلك، السرٌع الوثبة، المعد للجري، لٌس فٌه اضطراب وال رخاوة. و 

 .))الوأي(( ، الفرس السرٌع الطوٌل الممتدر الخلك
 .52ٖ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 سبك تخرٌجه فً لول الزجاج. (ٗ)
 .بصر( -والجدٌة: مالزق بالجسد )اللسان(٘)
 .اإلسبة واإلسباءة الطرٌمة من الدم واألسابى الطرق من الدم وأسابى الدماء )اللسان((ٙ)
واللسان والتاج )سبى(  ٖٕٖوااللتضاب  ٖٕٕوشرح المفضلٌات  -2لسبلمة بن جندل فى دٌوانه البٌت  (2)

 .الترجٌب: التعظٌم )االلتضاب( -. 2ٖٕ/ ٕوالعٌنً 
 .1ٖٕ-2ٖٕ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖٗٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٖٔتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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ا؛ فمن ذلن أن هللا  -ٕ ا، كما جعل للضبلل والزٌػ أسبابا أن هللا لد جعل للهداٌة والثبات أسبابا
} َهذَا  سبحانه أنزل الكتاب، وأرسل الرسول لٌبٌن للناس ما اختلفوا فٌه، كما لال تعالى:

ٌَْن  بََصاِبُر ِمْن َربِّكُْم َوهُداى َوَرْحَمةٌ ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن {، ومنه لوله تعالى: }َوَما أَْنَزْلنَا َعلَ
[؛ فبإنزال ٗٙاْلِكتَاَب إِالَّ ِلتَُبٌَِّن لَُهُم الَِّذي اْختَلَفُوا فٌِِه َوهُدىا َوَرْحَمةا ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{]كالنحل:

ال الرسول، لطع العذر وألام الحجة، كما لال تعالى: }ِلببَلَّ ٌَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى الكتب وإرس
ُسِل{]كالنساء: ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ  [َّ٘ٙٔللاَّ

أنه ال ٌجوز خلو كتب هللا تعالى وسنن أنبٌابه عن أمر كبٌر من مهمات ودلت اآلٌة:  -ٖ
فلٌس من مهمات الدٌن وإن زٌادته الدٌن العملٌة، فثبت أن ما خلت عنه كتب هللا تعالى 

وعظمها وأخبر  (ٔ)فً الدٌن محرمة أال ترى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حذر أمته من فتنة الدجال
وأخبر عن األنبٌاء كلهم أنهم حذروا أممهم منها مع أن بطبلن دعواه معلوم بالعمل ألنه 

ز وٌجهل وٌمرض ٌدعً الربوبٌة وهو بشر ٌحتاج إلى األكل والشرب وٌنام وٌعج
وٌبول وٌتؽوط وٌنكح دع عنن كونه جسما مركبا من لحم ودم وعظام وعصب فلم ٌكلنا 
ربنا سبحانه وتعالى إلى معرفة عمولنا بحدوث ما كان على هذه الصفات واستحالة 
ربوبٌة الحادث بل زاد فً البٌان على لسان رسوله حتى أبان لنا أنه أعور وأنه مكتوب 

مرأه من ٌكتب ومن ال ٌكتب فلو كان ٌجوز علٌه االهمال لكان ذلن بٌن عٌنٌه كافر ٌ
أحك ما ٌهمل لموله فً االحادٌث الصحٌحة ما خفً علٌكم من شًء فبل ٌخفى علٌكم إن 
ربكم لٌس بؤعور ألنه لد تمرر أنه لٌس كمثله شًء عمبل وسمعا فٌجب أن ال ٌكون بشرا 

ث على تؤكٌد ما دل المرآن علٌه فً كامبل فكٌؾ ٌكون بشرا نالصا معٌبا فدل الحدٌ
 اآلٌة.

 

 المرآن
 [ٕٗٓ({ ]األعراف : ٕٗٓ}َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَل كُْم تُْرَحُموَن )

 التفسٌر:
 وإذا لرئ المرآن فاستمعوا له أٌها الناس وأنصتوا، لتعملوه رجاء أن ٌرحمكم هللا به.

 اآلٌة وجوه:فً سبب نزول 
فً هذه }َواْذكُْر َربََّن فًِ -؛ "أنه كان ٌمول -رضً هللا عنهما-أحدها: عن عبد هللا بن عباس  

عاا َوِخٌفَةا{  : هذا فً المكتوبة، وأما ما كان من لصص أو لراءة بعد ذلن؛ فإنما هً -نَْفِسَن تََضرُّ
توبة ولرأ أصحابه وراءه فخلطوا علٌه، لال: فنزل لرأ فً صبلة مك -ملسو هيلع هللا ىلص  -نافلة، إن نبً هللا 

المرآن: }َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن{؛ فهذا فً المكتوبة"
 .]حسن[ (ٕ)

                                                             
( : إسناد صحٌح. وأخرجه أٌضا: إسحاق بن 5٘ٔ/ٗ( . لال المنذرى )ٖٖٕٔ٘، رلم 5ٖٔ/ٙأخرجه أحمد )(ٔ)

 (.2ٓٔٔ، رلم 5ٗ٘/ٕراهوٌه )
وسؤحذركموه بحدٌث لم ٌحذره نبى أمته إنه أما فتنة الدجال فإنه لم ٌكن نبى إال لد حذر أمته » ونص الحدٌث:

أعور وإن هللا لٌس بؤعور مكتوب بٌن عٌنٌه كافر ٌمرأه كل مإمن وأما فتنة المبر فبى تفتنون وعنى تسؤلون فإذا 
كان الرجل الصالح أجلس فى لبره ؼٌر فزع ثم ٌمال له ما هذا الرجل الذى كان فٌكم فٌمول دمحم رسول هللا جاءنا 

عند هللا فصدلناه فٌفرج له فرجة لبل النار فٌنظر إلٌها ٌحطم بعضها بعضا فٌمال انظر إلى ما ولان  بالبٌنات من
هللا ثم ٌفرج له فرجة إلى الجنة فٌنظر إلى زهرتها وما فٌها فٌمال له هذا ممعدن منها وٌمال على الٌمٌن كنت 

لبره فزعا فٌمال له ما كنت تمول فى هذا وعلٌه مت وعلٌه تبعث إن شاء هللا وإذا كان الرجل السوء أجلس فى 
الرجل فٌمول ال أدرى فٌمال ال درٌت فٌمال ما هذا الرجل الذى كان فٌكم فٌمول سمعت الناس ٌمولون لوال فملت 
كما لالوا فٌفرج له فرجة من لبل الجنة فٌنظر إلى زهرتها وما فٌها فٌمال له انظر إلى ما صرؾ هللا عنن ثم 

النار فٌنظر إلٌها ٌحطم بعضها بعضا وٌمال هذا ممعدن منها على الشن كنت وعلٌه مت ٌفرج له فرجة لبل 
 «وعلٌه تبعث إن شاء هللا ثم ٌعذب )أحمد عن عابشة، لال المناوى: بإسناد حسن(

رلم  5ٓٔ)ص  . ، والبٌهمً فً "جزء المراءة"ٖٓ٘/ٖٔ(:ص1ٓٙ٘ٔ)أخرجه الطبري فً "جامع البٌان" (ٕ)
 ابن لهٌعة عن عبد هللا بن هبٌرة عن ابن عباس به. ( من طرٌمٌن عنٕ٘٘

 للنا: وهذا إسناد حسن لذاته، والراوي عن ابن لهٌعة عند الطبري ابن المبارن وهو من لدماء أصحابه.
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ال تسمعوا والثانً: أن المشركٌن كانوا ٌؤتون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا صلى، فٌمول بعضهم لبعض: 
 .]باطل[(ٔ)لهذا المرآن والؽوا فٌه، فنزلت هذه اآلٌة، لاله سعٌد بن المسٌب

والثالث: أن فتى من األنصار كان كلما لرأ النبً ملسو هيلع هللا ىلص شٌبا، لرأ هو، فنزلت هذه اآلٌة، لاله 
 .]ضعٌؾ[(ٕ)الزهري

ت علٌهم؛ فؤنزل هللا ما والرابع: أنهم كانوا ٌتكلمون فً صبلتهم بحوابجهم أول ما فرض
تسمعون: }َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن{. لاله لتادة
 . ]ضعٌؾ[.(ٖ)

؛ لال: "كانوا ٌتكلمون فً الصبلة؛ فنزلت: }َوإِذَا لُِرَئ -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة 
 [. ]صحٌح لؽٌره(ٗ)اْلمُْرآُن. . .{ "

                                                                                                                                                                               

( من طرٌك عبد هللا بن صالح ٕٗ٘رلم  5ٓٔ، والبٌهمً )ص 5ٖٗ/ٖٔ(:صٗٓٙ٘ٔ) -أٌضاا -وأخرج الطبري 
 ن أبً طلحة عن ابن عباس؛ لال: فً الصبلة المفروضة.ثنً معاوٌة بن صالح عن علً ب

 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ لضعؾ عبد هللا بن صالح.
 ( وزاد نسبته البن المنذر.ٖٗٙ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ٘٘ٔ/ ٕ(، و"السنن الكبرى" )ٖٕ٘وأخرجه البٌهمً فً "جزء المراءة" )رلم 
( من طرٌك مسكٌن بن بكٌر الحرانً عن ثابت بن عجبلن عن سعٌد بن جبٌر عن ابن 12ٖٖرلم  ٙٗٙٔ/ ٘)

عباس؛ لال: المإمن فً سعة من االستماع إلٌه؛ إال فً صبلة مفروضة، أو مكتوبة، أو ٌوم جمعة، أو ٌوم فطر، 
 ({.ِٕٗٓصتُوا َلعَلَّكُْم تُْرَحُموَن )أو ٌوم أضحى بعد لوله: }َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَنْ 

؛ مسكٌن هذا وثمه ابن حبان والبزار، ولال أحمد: "ال بؤس به"، ولال -إن شاء هللا-للنا: وهذا إسناد حسن 
وهللا -الذهبً: "صدوق ٌؽرب"، ولال ابن حجر: "صدوق ٌخطا"؛ فرجل هذا حاله حدٌثه حسن ما لم ٌخالؾ 

 .-أعلم
 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ.2ٖٙ/ ٖ"الدر المنثور" )وذكره السٌوطً فً 

فً لوله: }َوإِذَا لُِرَئ  -رضً هللا عنه-وأخرجه ابن مردوٌه؛ كما فً "الدر المنثور": عن عبد هللا بن عباس 
فً الصبلة، وفً الخطبة؛  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا{؛ لال: نزلت فً رفع األصوات خلؾ رسول هللا 

 ألنها صبلة، ولال: من تكلم ٌوم الجمعة واإلمام ٌخطب؛ فبل صبلة له.
البن المسٌب، ولم ألؾ علٌه، وهو باطل ال ٌصح عنه، فإن  1ٖٕ/ٕباطل. عزاه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:(ٔ)

 .الخطاب فً اآلٌة للمإمنٌن، وسٌاق الخبر ٌدل على أن الخطاب للمشركٌن!!!
أخرجه عن الزهري مرسبل، والمرسل من لسم الضعٌؾ. . ٖٙٗ/ٖٔ(:ص1ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

 عن الزهري مرسبل. ٘ٙٗ«: أسباب النزول»وذكره الواحدي فً 
بشر العمدي ثنا ٌزٌد بن زرٌع ثنا سعٌد بن أبً عروبة  . ثنا1ٖٗ/ٖٔ(:ص51٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

 عن لتادة به.
 ل صحٌح اإلسناد، وٌزٌد بن زرٌع روى عن سعٌد لبل اختبلطه.للنا: وهذا مرس

 وهو شاهد لوي لحدٌث أبً هرٌرة.
( كبلهما 2ٕٗ/ ٕ/ ٔمن طرٌك دمحم بن ثور، وعبد الرزاق فً "تفسٌره" ) 1ٖٗ/ٖٔ(:ص55٘٘ٔ)ثم أخرجه 

زل هللا: }َوإِذَا لُِرَئ عن معمر عن لتادة؛ لال: كان الرجل ٌؤتً وهم فً الصبلة فٌسؤلهم: كم صلٌتم؟ كم بمً؟ فؤن
 ({.ٕٗٓاْلمُْرآُن َفاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن )

 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.
( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ، وله شاهد من حدٌث ٖٙٙ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 معاوٌة بن لرة بنحوه:
ومن طرٌمه البٌهمً فً "جزء المراءة" -تكملة(  - 51ٔرلم  1ٗٔ/ ٘بن منصور فً "سننه" )أخرجه سعٌد 

 ، وهو مرسل صحٌح اإلسناد.-( ٘٘ٔ/ 5(، و"السنن الكبرى" )1ٖٕرلم  ٙٔٔ)ص 
لال: كان  -وتمدم تخرٌجه فً سورة البمرة-وٌشهد له فً الجملة ما ثبت فً "الصحٌحٌن" من حدٌث زٌد أرلم 

ِ لَانِتٌَِن{؛ فؤمرنا بالسكوت ونهٌنا عن الكبلم.أحدنا ٌكلم ص  احبه إلى جنبه فً الصبلة حتى نزلت: }َولُوُموا َّلِلَّ
 
(، وابن أبً 1ٖٔٔرلم  ٘ٓٔ/ ٖ(، وابن المنذر فً "األوسط" )21ٗ/ ٕأخرجه ابن أبً شٌبة فً "مصنفه" )(ٗ)

، والبٌهمً فً ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٕ٘٘ٔ) (، والطبري فً "جامع البٌان"12ٕ1رلم  ٘ٗٙٔ/ ٘حاتم فً "تفسٌره" )
( من طرٌك إبراهٌم 22ٕ - 2ٕٗرلم  ٗٔٔ(، و"جزء المراءة خلؾ اإلمام" )ص ٘٘ٔ/ ٕ"السنن الكبرى" )

 الهجري عن أبً عٌاض عن أبً هرٌرة به.
للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه إبراهٌم الهجري، وهو لٌن الحدٌث: رفع مولوفات؛ كما فً "التمرٌب"، وأبو 

 ؛ ثمة عابد.-اسمه عمرو بن األسود-عٌاض 
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، وعزاه ابن (ٔ)لاله مجاهدوالخامس: أنها نزلت تؤمر باإلنصات لبلمام فً الخطبة ٌوم الجمعة، 
 .(ٕ)-رضً هللا عنها-الجوزي والماوردي إلى أّمنا عابشة

والسادس: لال الكلبً:"كانوا ٌرفعون أصواتهم فً الصبلة حٌن ٌسمعون ذكر الجنة والنار؛ 
 . ]موضوع[(ٖ)اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن{"فؤنزل هللا: }َوإِذَا لُِرَئ 

وإذا  [، أي:"ٕٗٓ}َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)لرئ المرآن فاستمعوا له أٌها الناس وأنصتوا"

للمإمنٌن به، المصدلٌن بكتابه، الذٌن المرآُن لهم هدى  ٌمول تعالى ذكره لال الطبري:" 
ورحمة: }إذا لرئ{، علٌكم، أٌها المإمنون، أصؽوا له سمعكم، لتتفهموا آٌاته، وتعتبروا 

 .(٘)إلٌه لتعملوه وتتدبروه، وال تلؽوا فٌه فبل تعملوه" }وأنصتوا{ بمواعظه
أي: وإذا تلٌت آٌات المرآن فاستمعوها بتدبر واسكتوا عند تبلوته  لال الصابونً:" 

ا للمرآن وإجبلالا"  .(ٙ)إعظاما
لما ذكر تعالى أن المرآن بصابر للناس وهدى ورحمة ، أمر تعالى  لال ابن كثٌر:" 

ا ، ال كما كان ٌعتمده كفار لرٌش المشركون  فً  ا له واحتراما باإلنصات عند تبلوته إعظاما
[ ولكن ٌتؤكد ذلن فً ٕٙ: } ال تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلمُْرآِن َواْلؽَْوا فٌِِه لَعَلَّكُْم تَْؽِلبُوَن { ]فصلت : لولهم 

الصبلة المكتوبة إذا جهر اإلمام بالمراءة كما ورد الحدٌث الذي رواه مسلم فً صحٌحه ، من 
 : "إنما جعل اإلمام لٌإتم حدٌث أبً موسى األشعري ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)"(2)«به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا لرأ فؤنصتوا
 .(5)إذا جلست إلى المرآن فؤنصت له" لال الحسن:" 
}وإذا لرئ المرآن فاستمعوا له وأنصتوا{، ظاهره وجوب لال الزمخشري: لوله:" 

صبلة. ولٌل: كانوا ٌتكلمون فً الصبلة االستماع واإلنصات ولت لراءة المرآن فً صبلة وؼٌر 

فنزلت، ثم صار سنة فً ؼٌر الصبلة أن ٌنصت الموم إذا كانوا فً مجلس ٌمرأ فٌه المرآن. ولٌل 

                                                                                                                                                                               

( من طرٌك مإمل بن 21ٕرلم  ٘ٔٔ، ٗٔٔلكنه توبع؛ فؤخرجه البٌهمً فً "جزء المراءة خلؾ اإلمام" )ص 
 إسماعٌل نا عبد العزٌز بن مسلم المسلمً نا دمحم بن زٌاد عن أبً هرٌرة به.

 للت: ومإمل صدوق سٌا الحفظ.
(، والطبري فً "جامع البٌان" 12ٕٙرلم  ٘ٗٙٔ /٘وأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )

ومن طرٌمه الواحدي فً "أسباب النزول" )ص -( ٕٖٙ/ ٔ، والدارلطنً )2ٖٗ-ٖٙٗ/ٖٔ(:ص1ٙ٘٘ٔ)
( من طرٌك األوزاعً نا 25ٕرلم  ٘ٔٔ، والبٌهمً فً "جزء المراءة" )ص -( ٓٗٗ/ ٕ(، و"الوسٌط" )ٗ٘ٔ

 أبً هرٌرة به. عبد هللا بن عامر ثنا زٌد بن أسلم عن أبٌه عن
 للنا: وعبد هللا بن عامر هذا؛ ضعٌؾ، وبه أعله الدارلطنً عمبه.

 ، على أن له شواهد كثٌرة ٌصح بها.-إن شاء هللا-فالحدٌث بمجموعها صحٌح 
.]انظر: االستٌعاب ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ وابن مردوٌهٖٙٙ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 [.22ٔ/ٕب:فً بٌان األسبا
 .ٖٓ٘/ٖٔ(:ص5ٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 لم أره عن عابشة، وورد عن بعض التابعٌن.. 5ٕٓ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٖٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 ( من طرٌك الكلبً به.2ٕٗ/ ٕ/ ٔأخرجه عبد الرزاق فً "تفسٌره" )(ٖ)

 للنا: والكلبً ٌضع الحدٌث فكبلمه لٌس بشًء.
 .( وزاد نسبته البن المنذر.2ٖٙ/ ٖفً "الدر المنثور" ) وذكره السٌوطً

 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .(.1ٗٙ( ، وابن ماجة فً السنن برلم )ٔٗٔ/ٕٔ(، ورواه النسابً فً السنن )ٗٓٗصحٌح مسلم برلم )(2)
 .ٖٙ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٗٙٔ/ٖٔ(:ص12ٖ2أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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معناه: وإذا تبل علٌكم الرسول المرآن عند نزوله فاستمعوا له. ولٌل: معنى فاستمعوا له: فاعملوا 
 .(ٔ)بما فٌه وال تجاوزوه"

 ذا اإلنصات على ألوال:واختلفوا فً موضع ه
، وابن (ٕ)أحدها : أنها نزلت فً المؤموم خلؾ اإلمام ٌنصت وال ٌمرأ، وهذا لول أبً هرٌرة

، (5)عبٌد بن عمٌر، و(1)، وابن زٌد(2)، والسدي(ٙ)، والزهري(٘)، ولتادة(ٗ)، ومجاهد(ٖ)عباس
 .(ٔٔ)، ودمحم بن كعب المرظً(ٓٔ)، وعطاء(5)عمٌر
فً فتى من األنصار، كان رسول هللا صلى هللا علٌه عن الزهري لال:" نزلت هذه اآلٌة  

 .(ٕٔ)وسلم كلما لرأ شٌباا لرأه، فنزلت: }وإذا لرئ المرآن فاستمعوا له وأنصتوا{"
وعن بشٌر بن جابر لال: "صلى ابن مسعود، فسمع ناساا ٌمرأون مع اإلمام، فلما  

لرئ المرآن فاستمعوا له  انصرؾ لال: أما آن لكم أن تفمهوا! أما آن لكم أن تعملوا؟ }وإذا
 .(ٖٔ)وأنصتوا{، كما أمركم هللا"

عن أبً هرٌرة:" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انصرؾ من صبلة جهر فٌها بالمراءة ، فمال : "هل و 
لرأ أحد منكم معً آنفا ؟" لال رجل : نعم ٌا رسول هللا. لال: إنً ألول : ما لً أنازع المرآن ؟" 

س عن المراءة مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جهر فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمراءة من لال : فانتهى النا
 .(ٗٔ)( حٌن سمعوا ذلن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"ٔٔالصلوات )

والثانً : أنها نزلت فً خطبة الجمعة ٌنصت الحاضر الستماعها وال ٌتكلم، لاله مجاهد 
 .(٘ٔ)أٌضا

، (2ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٙٔ)عنً بذلن: اإلنصات فً الصبلة، وفً الخطبة. لاله عطاءوالثالث: 
 .(1ٔ)وهو مروي عن مجاهد أٌضا

والرابع: ما لاله ابن مسعود : "كنا ٌسلم بعضنا على بعض فً الصبلة ، سبلم على فبلن ، سبلم 

 . (5ٔ)واْ لَهُ َوأَنِصتُواْ{"على فبلن، فجاء المرآن }َوإِذَا لُِرىَء اْلمُرَءاُن فَاْستَِمعُ 
عن أبً هرٌرة لال: "كانوا ٌتكلمون فً الصبلة، فلما نزلت هذه اآلٌة: }وإذا لرئ  

 .(ٕٓ)المرآن{ ، واآلٌة األخرى، أمروا باإلنصات"

                                                             
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .٘ٗٙٔ/٘(:ص12ٕٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٗ/ٖٔ(:صٗٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٖٔ(:ص5٘٘٘ٔ )-(15٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖٗ/ٖٔ(:ص51٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٖٔ(:صٓٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٖٗ/ٖٔ(:صٖٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖٗ/ٖٔ(:صٙٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٙٗ/ٖٔ(:ص1٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٙٗ/ٖٔ(:ص1٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٗٙٔ/٘(:ص12ٕ2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٙٗ/ٖٔ(:ص1ٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙٗ/ٖٔ(:ص1ٗ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
( وسنن ٓٗٔ/ٕ( وسنن النسابً )ٕٖٔ( وسنن الترمذي برلم )1ٕٙ( وسنن أبً داود برلم )ٖٔٓ/ٕالمسند )(ٗٔ)

 .(1ٗ1ابن ماجة برلم )
 .ٖٓ٘/ٖٔ(:ص5ٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٔ٘/ٖٔ(:صٕٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٔ٘/ٖٔ(:صٙٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٔ٘/ٖٔ(:صٔٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٔ٘٘ٔأخرجه الطبري) (5ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٓ)
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لاله ابن عباس فً رواٌة  فً الصبلة وحٌن ٌنزل الوحً عن هللا عز وجل.والخامس: أنها نزلت 
 .(ٔ)عكرمة عنه
أولى األلوال فً ذلن بالصواب، لوُل من لال: أمروا باستماع المرآن فً  الطبري:"لال  

الصبلة إذا لرأ اإلمام، وكان من خلفه ممن ٌؤتّم به ٌسمعه، وفً الخطبة، وإنما للنا ذلن أولى 
جماع ، وإ(ٕ)«إذا لرأ اإلمام فؤنصتوا»بالصواب، لصحة الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أنه لال: 

الجمٌع على أن على من سمع خطبة اإلمام ممن علٌه الجمعة، االستماَع واإلنصاَت لها،  مع 
تتابع األخبار باألمر بذلن، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه ال ولت ٌجب على أحد استماع المرآن 

ما، وهً حالة أن واإلنصات لسامعه، من لاربه، إال فً هاتٌن الحالتٌن،  على اختبلؾ فً إحداه
إذا لرأ اإلمام »ٌكون خلؾ إمام مإتم به. ولد صح الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما ذكرنا من لوله: 

ا سامعاا لراءته، بعموم ظاهر (ٖ)«فانصتوا ، فاإلنصات خلفه لمراءته واجب على من كان به مإتمًّ
 .(ٗ)ظاهر المرآن والخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "

هذا األمر عام فً كل من سمع كتاب هللا ٌتلى، فإنه مؤمور باالستماع له  لال السعدي:"
واإلنصات، والفرق بٌن االستماع واإلنصات، أن اإلنصات فً الظاهر بترن التحدث أو 

 االشتؽال بما ٌشؽل عن استماعه.
من الزم  وأما االستماع له، فهو أن ٌلمً سمعه، وٌحضر للبه وٌتدبر ما ٌستمع، فإن

على هذٌن األمرٌن حٌن ٌتلى كتاب هللا، فإنه ٌنال خٌرا كثٌرا وعلما ؼزٌرا، وإٌمانا مستمرا 
متجددا، وهدى متزاٌدا، وبصٌرة فً دٌنه، ولهذا رتب هللا حصول الرحمة علٌهما، فدل ذلن 

ًَ علٌه الكتاب، فلم ٌستمع له وٌنصت، أنه محروم الحظ من الرحمة، لد ف اته خٌر على أن من تُِل
 كثٌر.

ومن أوكد ما ٌإمر به مستمع المرآن، أن ٌستمع له وٌنصت فً الصبلة الجهرٌة إذا لرأ 

إمامه، فإنه مؤمور باإلنصات، حتى إن أكثر العلماء ٌمولون: إن اشتؽاله باإلنصات، أولى من 
 .(٘)لراءته الفاتحة، وؼٌرها"

 .(ٙ)رجاء أن ٌرحمكم هللا به" [، أي:"ٕٗٓ}لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
ٌمول: لٌرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه، واعتباركم بعبره، واستعمالكم  لال الطبري:" 

 .(2)ما بٌنه لكم ربكم من فرابضه فً آٌه"
لال عبد هللا بن المبارن ، عن ٌونس عن الزهري لال : ال ٌمرأ من  لال ابن كثٌر:" 

وراء اإلمام فٌما ٌجهر به اإلمام ، تكفٌهم لراءة اإلمام وإن لم ٌسمعهم صوته ، ولكنهم ٌمرءون 
ا وال  ا فً أنفسهم ، وال ٌصلح ألحد خلفه أن ٌمرأ معه فٌما ٌجهر به سرا فٌما ال ٌجهر به سرا

 عالى لال:} َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن {عبلنٌة ، فإن هللا ت
للت : هذا مذهب طابفة من العلماء : أن المؤموم ال ٌجب علٌه فً الصبلة الجهرٌة 
هب لراءة فٌما جهر فٌه اإلمام ال الفاتحة وال ؼٌرها ، وهو أحد لولً الشافعً ، وهو المدٌم كمذ

مالن ، ورواٌة عن أحمد بن حنبل ، لما ذكرناه من األدلة المتمدمة. ولال فً الجدٌد : ٌمرأ 
الفاتحة فمط فً سكتات اإلمام ، وهو لول طابفة من الصحابة والتابعٌن فمن بعدهم. ولال أبو 
فً  حنٌفة وأحمد بن حنبل : ال ٌجب على المؤموم لراءة أصبل فً السرٌة وال الجهرٌة ، لما ورد

الحدٌث : "من كان له إمام فمراءته له لراءة". وهذا الحدٌث رواه اإلمام أحمد فً مسنده عن 
جابر مرفوعاا ، وهو فً موطؤ مالن عن وهب بن كٌسان ، عن جابر مولوفاا ، وهذا أصح. 

                                                             
 .ٙٗٙٔ/٘(:ص12ٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 (.ٗٓٗ، رلم ٖٖٓ/ٔأخرجه مسلم )(ٕ)
 (.ٗٓٗ، رلم ٖٖٓ/ٔأخرجه مسلم )(ٖ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٔتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
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وهذه المسؤلة مبسوطة فً ؼٌر هذا الموضع ولد أفرد لها اإلمام أبو عبد هللا البخاري مصنفاا 
 .(ٕ)واختار وجوب المراءة خلؾ اإلمام فً السرٌة والجهرٌة أٌضا ، وهللا أعلم" (ٔ)حدة  على

وعن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "من استمع إلى آٌة من 
ا ٌوم المٌامة" كتاب هللا ، كتبت له حسنة مضاعفة ، ومن تبلها كانت له نورا
(ٖ). 

 الفوابد:
وجوب اإلنصات عند تبلوة المرآن وخاصة فً خطبة الجمعة على المنبر وعند لراءة  -ٔ

 اإلمام فً الصبلة الجهرٌة.
دلٌله آٌات من الكتاب العزٌز. منها لوله تعالى: }َوإِذَا ومن الفوابد: أن كبلم هللا مسموع،  -ٕ

سُوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض  [ }َوإِْذ َصَرْفَنا 1ِٖمَن الدَّْمعِ{ ]المابدة:َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ
ا َحَضُروهُ لَالُوا أَْنِصتُوا{ ]األحماؾ: ٌَْن نَفَراا ِمَن اْلِجّنِ ٌَْستَِمعُوَن اْلمُْرآَن فَلَمَّ [ }لُْل 5ٕإِلَ

ا َعجَ  ًَّ أَنَّهُ اْستََمَع َنفٌَر ِمَن اْلِجّنِ فَمَالُوا ِإنَّا َسِمْعَنا لُْرآنا ًَ إِلَ ا{ ]الجن:أُوِح [ }لَالُوا ٌَا لَْوَمَنا ٔبا
{ ]األحماؾ: ٌِْه ٌَْهِدي إِلَى اْلَحّكِ ٌَْن ٌََد ا ِلَما َب لا ا أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسى ُمَصّدِ [ ٖٓإِنَّا َسِمْعَنا ِكتَابا

ا َسِمْعَنا اْلُهَدى آَمنَّا بِِه{ ]الجن:  ِ ثُمَّ [ }َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَسْ ٖٔ}َوأَنَّا لَمَّ َمعُوَن َكبلَم َّللاَّ
فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعمَلُوهُ{ ]البمرة:  [ }َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَّكُْم 2ٌَُ٘حّرِ

تَّى [ }فَؤَِجْرهُ حَ 2[ }َولَّى ُمْستَْكِبراا َكؤَْن لَْم ٌَْسَمْعَها{ ]لممان: ٕٗٓتُْرَحُموَن{ ]األعراؾ: 
ِ{ ]التوبة:  ُ ٖٔ[ }فَاْستَِمْع ِلَما ٌُوَحى{ ]طه: ٌَْٙسَمَع َكبلَم َّللاَّ [ ولال تعال: }َوَلْو َعِلَم َّللاَّ

ٌْراا أَلْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن{ ]األنفال:  [ }َولَاَل الَِّذٌَن ٖٕفٌِِهْم َخ
 [ .ٕٕٙا اْلمُْرآِن{ ]فصلت: َكفَُروا ال تَْسَمعُوا ِلَهذَ 

فعلم بهذه اآلٌات، أن كبلم هللا مسموع، والمسموع لٌس إال هذه الحروؾ 
واألصوات، فتكون هً كبلم هللا حمٌمة، وإذا كانت هً كبلم هللا حمٌمة ال ٌكون ؼٌرها 

كبلم هللا ضرورة ألن كبلم هللا أحد شٌبٌن، ولٌس هو ذلن الذي هو ؼٌره فٌنبؽً 
 .(ٗ)ى هذاالمصٌر إل

ومنها: أن اإلنصات جزء أساسً من أجزاء الفهم، وال ٌمكن لئلنسان أن ٌفهم وأن ٌتؤمل  -ٖ
إال إذا أنصت، ولهذا أمر هللا عز وجل أن ٌنصت اإلنسان للمرآن: }َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن 

 و أساس العلم.[، والمرآن هٕٗٓفَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَنِصتُوا لََعلَّكُْم تُْرَحُموَن{ ]األعراؾ:
 

 المرآن
ًعا َوِخٌفَةً َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلمَْوِل بِاْلغُُدّوِ َواآْلَصاِل َواَل تَكُْن مِ  َن }َواْذكُْر َرب َن فًِ نَْفِسَن تََضرُّ

 [ٕ٘ٓ({ ]األعراف : ٕ٘ٓاْلغَافِِلٌَن )
 التفسٌر:
ا ربن فً نفسن تخشعاا وتواضعاا هلل خابفاا  -أٌها الرسول-واذكر  وجل الملب منه، وادعه متوسطا

بٌن الجهر والمخافتة فً أول النهار وآخره، وال تكن من الذٌن ٌَْؽفُلون عن ذكر هللا، وٌلهون عنه 
 فً سابر أولاتهم.

واذكر ربن سراا  [، أي:"ٕ٘ٓ}َواْذكُْر َربََّن فًِ َنْفِسَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)مستحضراا لعظمته وجبلله"

ٌمول تعالى ذكره: }واذكر{ أٌُّها المستمع المنصت للمرآن، إذا لرئ فً  الطبري:"لال  
صبلة أو خطبة، }ربن فً نفسن{، ٌمول: اتعظ بما فً آي المرآن، واعتبر به، وتذكر معادن إلٌه 

 .(ٔ)عند سماعكه"

                                                             
 .سماه "جزء المراءة خلؾ اإلمام" مطبوع فً مإسسة الرسالة ببٌروت(ٔ)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .( وفً إسناده عباد بن مٌسرة وهو ضعٌؾٖٔٗ/ٕالمسند )(ٖ)
 .ٙٙواألصوات، النووي:جزء فٌه ذكر اعتماد السلؾ فً الحروؾ انظر:  (ٗ)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
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}واذكر ربن فً نفسن{، هو عام فً األذكار من لراءة المرآن  لال الزمخشري: لوله:" 
 .(ٕ)والدعاء والتسبٌح والتهلٌل وؼٌر ذلن"

لال السعدي:" الذكر هلل تعالى ٌكون بالملب، وٌكون باللسان، وٌكون بهما، وهو أكمل 
، أي: أنواع الذكر وأحواله، فؤمر هللا عبده ورسوله دمحما أصبل وؼٌره تبعا، بذكر ربه فً نفسه

 .(ٖ)مخلصا خالٌا"
عن عبٌد بن عمٌر، فً لوله: "}واذكر ربن فً نفسن{، لال: ٌمول هللا إذا ذكرنً عبدي  

فً نفسه، ذكرته فً نفسً، وإذا ذكرنً عبدي وحده ذكرته وحدي، وإذا ذكرنً فً مئل ذكرته 
 .(ٗ)فً أحسَن منهم وأكرم"

 [، ثبلثة وجوه:ٕ٘ٓ]األعراؾ :  }َواْذكُْر َربََّن فًِ نَْفِسَن{لوله تعالى:وفً  
 .(٘)الحكم ابن عتٌبةأحدها : أنه ذكر المرءاة فً الصبلة خلؾ اإلمام سراا فً نفسه. لاله 
 .(ٙ)والثانً : أنه ذكر بالملب باستدامة الفكر حتى ال ٌنسى نعم هللا الموجبة لطاعته

ا له   . (2)باآلٌةوالثالث : ذكره باللسان إما رؼبة إلٌه فً دعابه أو تعظٌما
 وفً المخاطب بهذا الذكر لوالن :

 .(5)، واختاره الطبري(1)أحدهما : أنه المستمع للمرآن إما فً الصبلة أو الخطبة، لاله ابن زٌد
ولد زعم ابن جرٌر وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم لبله : أن المراد بهذه  لال ابن كثٌر:" 

الذكر على هذه الصفة. وهذا بعٌد مناؾ لئلنصات اآلٌة : أمر السامع للمرآن فً حال استماعه ب
المؤمور به ، ثم المراد بذلن فً الصبلة ، كما تمدم ، أو الصبلة والخطبة ، ومعلوم أن اإلنصات 
ا ، فهذا الذي لااله لم ٌتابعا علٌه ، بل  ا أو جهرا إذ ذان أفضل من الذكر باللسان ، سواء كان سرا

 .(ٓٔ)لعباد بالؽدو واآلصال ، لببل ٌكونوا من الؽافلٌن"المراد الحض على كثرة الذكر من ا
 .(ٔٔ)ومعناه عام فً جمٌع المكلفٌن. ذكره الماوردي -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : أنه خطاب للنبً 

عاا َوِخٌفَةا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ا منه" [، أي:"ٕ٘ٓ}تََضرُّ ا إلٌه وخابفا  .(ٕٔ)متضرعا
ٌمول: افعل ذلن تخشعاا هلل وتواضعاا له، وخوفاا من هللا أن ٌعالبن على  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)تمصٌر ٌكون منن فً االتعاظ به واالعتبار، وؼفلة عما بٌن هللا فٌه من حدوده"
 .(ٗٔ)أي : اذكر ربن فً نفسن رهبة ورؼبة " لال ابن كثٌر:" 
 .(٘ٔ)متضرعا وخابفا" لال الزمخشري:أي: " 

عاا{ أي: متضرعا بلسانن، مكررا ألنواع الذكر، }َوِخٌفَةا{ فً للبن لال السعدي:"  }تََضرُّ
بؤن تكون خابفا من هللا، َوِجَل الملب منه، خوفا أن ٌكون عملن ؼٌر ممبول، وعبلمة الخوؾ أن 

 .(ٔ)ٌسعى وٌجتهد فً تكمٌل العمل وإصبلحه، والنصح به"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٗٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٖٔ(:صٕٔٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٗٙٔ/٘(:ص12ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
فً لوله: )واذكر  عن ابن زٌد:" ٖٗ٘/ٖٔ(:ص5ٔٙ٘ٔ. وأخرج الطبري)5ٖ٘/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)

 ربن فً نفسن تضرعاا وخٌفة ودون الجهر من المول( ، ال ٌجهر بذلن".
 .ٖٖ٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
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 .(ٕ)وخٌفة"أمروا أن ٌذكروه فً الصدور تضرعاا  لال مجاهد:" 
عن ابن جرٌج، لوله: "}واذكر ربن فً نفسن تضرعاا وخٌفة{، لال: ٌإمر بالتضرع فً  

 .(ٖ)الدعاء واالستكانة، وٌكره رفع الصوت والنداء والصٌاح بالدعاء"
 .(ٗ)«"الخاء»بكسرة « الواو»أي: خوفا وذهبت  {"َوِخٌفَةا  لال أبو عبٌدة:} 
وادعه  [، أي:"ِٕ٘ٓمَن اْلمَْوِل ِباْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل{ ]األعراؾ : }َوُدوَن اْلَجْهِر لوله تعالى: 

 .(٘)فً أول النهار وآخره" متوسطاا بٌن الجهر والمخافتة
 .(ٙ)ال ٌجهر بذلن" لال ابن زٌد:" 
عن أبٌه لال: "دون الجهر من المول بالؽدو واآلصال وفً رواٌة أخرى عن ابن زٌد 

 .(2)لال: فاآلصال ال ٌجهر فٌها"
ودون الجهر{، ومتكلما كبلما دون الجهر، ألن اإلخفاء أدخل فً لال الزمخشري:لوله:"} 

اإلخبلص وألرب إلى حسن التفكر، بالؽدو واآلصال لفضل هذٌن الولتٌن. أو أراد الدوام. 
 .(1)ومعنى }بالؽدو{: بؤولات الؽدو، وهً الؽدوات"

ال جهار. ٌمول: لٌكن ذكر هللا عند ٌمول: ودعاء باللسان هلل فً خفاء  لال الطبري:" 
استماعن المرآن فً دعاء إن دعوت ؼٌر جهار، ولكن فً خفاء من المول، ولوله: }بالؽدو 

واآلصال{، فإنه ٌعنً بالبَُكر والعِشٌَّات"
(5). 

ا  لال ابن كثٌر:"  ا، وهكذا ٌستحب أن ٌكون الذكر ال ٌكون نداء وال جهرا وبالمول ال جهرا
لما سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : ألرٌب ربنا فنناجٌه أم بعٌد فننادٌه ؟ فؤنزل هللا : } بلٌؽاا ؛ ولهذا 

وفً  ،(ٓٔ)[1َٙٔوإِذَا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِّنًِ لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن { ]البمرة : 
الصحٌحٌن عن أبً موسى األشعري لال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء فً بعض األسفار ، 

أٌها الناس ، أربعوا على أنفسكم ، فإنكم ال تدعون أصمَّ وال ؼابباا ؛ إن »فمال لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص : 

ه تعالى : } َوال تَْجَهْر ، ولد ٌكون المراد من هذه اآلٌة كما فً لول(ٔٔ)«الذي تدعونه سمٌع لرٌب
ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبل { ]اإلسراء :  [ فإن المشركٌن كانوا إذا سمعوا ٓٔٔبَِصبلتَِن َوال تَُخافِْت بَِها َواْبتَػِ بَ

المرآن سبوه ، وسبوا من أنزله ، وسبوا من جاء به ؛ فؤمره هللا تعالى أال ٌجهر به ، لببل ٌنال 
ن أصحابه فبل ٌسمعهم ، ولٌتخذ سبٌبل بٌن الجهر واإلسرار. منه المشركون ، وال ٌخافت به ع

وكذا لال فً هذه اآلٌة الكرٌمة : } َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلمَْوِل بِاْلؽُُدّوِ َواآلَصاِل َوال تَكُْن ِمَن اْلؽَافِِلٌَن 
"}(ٕٔ). 

صبلتن، وال تخافت لال السعدي:" }َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَمْوِل{ أي: كن متوسطا، ال تجهر ب
{ أول النهار }َواآلَصاِل{ آخره، وهذان الولتان لذكر هللا فٌهما  بها، وابتػ بٌن ذلن سبٌبل. }ِباْلؽُُدّوِ

 .(ٖٔ)مزٌة وفضٌلة على ؼٌرهما"
 [، وجهان:ٕ٘ٓوفً لوله تعالى:} ِباْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل{ ]األعراؾ :  

                                                                                                                                                                               
 .ٖٗٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٖٔ(:صٕٓٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٖٔ(:صٕٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖٕ-2ٖٕ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗ٘/ٖٔ(:ص5ٔٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص12ٗ1أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
( من طرٌك عبدة السجستانً ، عن الصلت بن حكٌم ، عن أبٌه ، عن جده 1ٓٗ/ٖرواه الطبري فً تفسٌره )(ٓٔ)

 .من سورة البمرة 1ٙٔفذكره ، ولد سبك الكبلم علٌه عند اآلٌة : 
 .(2ٕٓٗ( وصحٌح مسلم برلم )ٕ٘ٓٗ) صحٌح البخاري برلم(ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٗٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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. لاله ابن زٌد ًّ أحدهما : بالبكر والعش
(ٔ). 

معّرؾ بن واصل السعدي، لال: "سمعت أبا وابل ٌمول لؽبلمه عند مؽٌب الشمس: عن  
 .(ٕ)آَصْلنا بعُد؟"

والثانً : أن الؽدو آخر الفجر صبلة الصبح، واآلصال آخر العشً صبلة العصر، لاله 
 .(ٗ)، ونحوه عن لتادة(ٖ)مجاهد
 .(٘)الظهر والعصر"وعن أبً صخر فً لوله: }بالؽدو واآلصال{، }واآلصال{، ما بٌن  
ٌؤمر تعالى بذكره أول النهار وآخره ، كما أمر بعبادته فً هذٌن الولتٌن  لال ابن كثٌر:" 

[ ولد كان هذا لبل أن 5ٖفً لوله : } َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّن لَْبَل طُلُوعِ الشَّْمِس َولَْبَل اْلؽُُروِب { ]ق : 
وهو أوابل النهار  -ولال هاهنا بالؽدو  آلٌة مكٌةتفرض الصلوات الخمس لٌلة اإلسراء ، وهذه ا

 .(ٙ)«"ٌمٌن»، كما أن :األٌمان جمع « أصٌل»: } َواآلَصاِل { جمع 
، من: آصل إذا دخل فً األصٌل، كؤلصر وأعتم وهو مطابك «واإلٌصال»ولرئ:

 .(2)للؽدو
وال تكن من الذٌن ٌَْؽفُلون  [، أي:"ٕ٘ٓ}َواَل تَكُْن ِمَن اْلؽَافِِلٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"عن ذكر هللا، وٌلهون عنه فً سابر أولاتهم
ٌمول: وال تكن من البلهٌن إذا لرئ المرآن عن عظاته وعبره، وما فٌه  لال الطبري:" 

من عجاببه، ولكن تدبر ذلن وتفهمه، وأشعره للبن بذكر هللا،  وخضوعٍ له، وخوٍؾ من لدرة هللا 
 .(5)"عن ذلنعلٌن، إن أنت ؼفلت 

 .(ٓٔ)من الذٌن ٌؽفلون عن ذكر هللا وٌلهون عنه" لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔٔ)أسلم لال: "}وال تكن من الؽافلٌن{، لال: مع الؽافلٌن"عن  
 [، وجهان:ٕ٘ٓ}َواَل تَكُْن ِمَن اْلَؽافِِلٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖٔ)المرطبً، واختاره (ٕٔ)أحدهما : عن الذكر. ذكره الماوردي
 .(ٗٔ)والثانً : عن طاعته فً كل أوامره ونواهٌه ، حكاه الماوردي عن الجمهور

لال السعدي:" }َوال تَكُْن ِمَن اْلؽَافِِلٌَن{ الذٌن نسوا هللا فؤنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خٌر 
كل الدنٌا واآلخرة، وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز فً ذكره وعبودٌته، وألبلوا على من 

الشماوة والخٌبة فً االشتؽال به، وهذه من اآلداب التً ٌنبؽً للعبد أن ٌراعٌها حك رعاٌتها، 
وهً اإلكثار من ذكر هللا آناء اللٌل والنهار، خصوصا َطَرفًَِ النهار، مخلصا خاشعا متضرعا، 

إحضار له متذلبل ساكنا، وتواطبا علٌه للبه ولسانه، بؤدب وولار، وإلبال على الدعاء والذكر، و
 .(٘ٔ)بملبه وعدم ؼفلة، فإن هللا ال ٌستجٌب دعاء من للب ؼافل اله"

                                                             
 .ٖ٘٘/ٖٔ(:صٖٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
أبو وابل(( هو ))شمٌك بن سلمة األسدى(( ، أدرن  . لال المحمك:"ٖ٘٘/ٖٔ(:صٕٗٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)

 النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌره، حجة فً العربٌة. ولوله: ))آصل(( ، أي: دخل فً األصٌل".
 .ٖٙ٘/ٖٔ(:يٕ٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٖٔ(:ي2ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص12ٗ2أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (2)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖ٘٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص12ٗ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٗٔلسعدي:تفسٌر ا (٘ٔ)
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عن بكٌر بن األخنس لال: "ما أتى ٌوم الجمعة على أحد وهو ال ٌعلم أنه ٌوم جمعة إال  
 .(ٔ)كتب من الؽافلٌن"

 الفوابد:
 وجوب ذكر هللا بالؽدو واآلصال. -ٔ
على أي نحو من األنحاء الثابتة له أن الذكر: وحمٌمته حضور المذكور فً للب الذاكر  -ٕ

 ثم التعبٌر عن ذلن باللسان وضده الؽفلة والنسٌان.
والذكر هو أفضل العبادات بل هو الؽرض الممصود من العبادات كلها فإنها ما 

بَلةَ ِلِذْكِري{ ]سورة  -عز وجل -شرعت إال لتعٌن على ذكر هللا كما لال تعالى: }َوأَلِِم الصَّ
 [.ٗٔطه، اآلٌة: 

بذكر من ٌذكره كما توعد بنسٌان من ٌنساه كما لال  -عز وجل -ولد وعد هللا
[. ولال تعالى: ٕ٘ٔتعالى: }فَاْذُكُرونًِ أَْذكُْركُْم َواْشكُُروا ِلً َواَل تَْكفُُروِن{ ]البمرة: اآلٌة: 

َ فَؤَْنَساهُْم أَْنفَُسُهْم أُوَلبَِن هُ  ُم اْلفَاِسمُوَن{ ]سورة الحشر، اآلٌة: }َواَل تَكُونُوا َكالَِّذٌَن نَسُوا َّللاَّ
ٔ5.] 

عاا َوِخٌفَةا َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلمَْوِل  ولال تعالى: }َواْذُكْر َربََّن فًِ نَْفِسَن تََضرُّ
[. فمد أرشدت اآلٌة ٕ٘ٓبِاْلؽُُدّوِ َواآْلََصاِل َواَل تَكُْن ِمَن اْلؽَافِِلٌَن{ ]سورة األعراؾ، اآلٌة: 

ٌكون الذكر مخالفة مع التذلل والخشٌة فبل ٌرفع صوته به وال ٌذكر هللا  إلى وجوب أن
 .(ٕ)بؤطراؾ لسانه مع لسوة الملب وؼفلته
صلى هللا  -لال، لال النبً  -رضً هللا عنه  -وفً الحدٌث عن أبً الدرداء 

أال أنببكم بخٌر أعمالكم وأزكاها عند ملٌككم وأرفعها فً درجاتكم وخٌر :»-علٌه وسلم 
لكم من إنفاق الذهب والورق وخٌر لكم من أن تلموا عدوكم فتضربوا أعنالهم وٌضربوا 

ما  -رضً هللا عنه  -فمال معاذ بن جبل « ، أعنالكم؟ لالوا: بلى، لال: ذكر هللا تعالى
 .(ٖ)«شًء أنجى من عذاب هللا من ذكر هللا

 بٌان آداب الذكر وهً: -ٖ
 السرٌة. - أ
 التضرع والتذلل. - ب
 الخوؾ والخشٌة.  - ت
اإلسرار به وعدم رفع الصوت به، ومعنى ذلن أنه أخشع وأخضع، وذلن بحال  - ث

 الداعً ألٌك وأشبه.
ومن الفوابد: أنه تعالى خص الذكر بالخٌفة لحاجة الذاكر إلى الخوؾ، فإن الذكر ٌستلزم  -ٗ

فإنها ال  المحبة، فمن أكثر من ذكر هللا أثمر له ذلن محبته والمحبة ما لم تمترن بالخوؾ،
تنفع صاحبها، بل تضره ألنها توجب اإلدالل واالنبساط. وربما آلت بكثٌر من الجهال 

 المؽرورٌن إلى أنهم استؽنوا بها عن الواجبات.
 

 المرآن
ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوٌَُسبُِّحونَهُ َولَهُ ٌَْسُجُدوَن ) ]األعراف : ({ ٕٙٓ}إِن  ال ِذٌَن ِعْنَد َربَِّن اَل 

ٕٓٙ] 
 التفسٌر:

إن الذٌن عند ربن من المبلبكة ال ٌستكبرون عن عبادة هللا، بل ٌنمادون ألوامره، وٌسبحونه 
 ٌسجدون. -ال شرٌن له-باللٌل والنهار، وٌنزهونه عما ال ٌلٌك به، وله وحده 

                                                             
 .1ٗٙٔ/٘(:ص12٘ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .وما بعدها 1ٗانظر دعوة التوحٌد ص / (ٕ)
 .22ٖٖح رلم 1ٕٗص /  ٘جـ / ٙأخرجه الترمذي فً كتاب الدعوات باب (ٖ)
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إن  [، أي:"ٕٙٓتِِه{ ]األعراؾ : }إِنَّ الَِّذٌَن ِعْنَد َربَِّن اَل ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الذٌن عند ربن من المبلبكة ال ٌستكبرون عن عبادة هللا، بل ٌنمادون ألوامره

ٌمول تعالى ذكره: ال تستكبر، أٌها المستمع المنصت للمرآن، عن عبادة  لال الطبري:" 
ٌن عند ربن من ربن، واذكره إذا لرئ المرآن تضرعاا وخٌفة ودون الجهر من المول، فإن الذ

 .(ٕ)«"العبادة»مبلبكته ال ٌستكبرون عن التواضع له والتخشع، وذلن هو 
}إن الذٌن عند ربن{، هم المبلبكة صلوات هللا علٌهم. ومعنى  لال الزمخشري:لوله:" 

}عند{ دنو الزلفة، والمرب من رحمة هللا تعالى وفضله، لتوفرهم على طاعته وابتؽاء 
 .(ٖ)مرضاته"
المرطبً:لوله:"} إن الذٌن عند ربن{، ٌعنً: المبلبكة بإجماع. ولال:}عند ربن{ لال  

وهللا تعالى بكل مكان ألنهم لرٌبون من رحمته، وكل لرٌب من رحمة هللا عز وجل فهو عنده، 
. ولال ؼٌره ألنهم فً موضع ال ٌنفذ فٌه إال حكم هللا. ولٌل: ألنهم رسل هللا، كما (ٗ)عن الزجاج
الخلٌفة جٌش كثٌر. ولٌل: هذا على جهة التشرٌؾ لهم، وأنهم بالمكان المكرم، فهو ٌمال: عند 

 .(٘)عبارة عن لربهم فً الكرامة ال فً المسافة"
لال السعدي:" ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستدٌمٌن لعبادته، مبلزمٌن لخدمته وهم 

وال لٌتعزز بها من ذلة، وإنما ٌرٌد المبلبكة، فلتعلموا أن هللا ال ٌرٌد أن ٌتكثر بعبادتكم من للة، 
نفع أنفسكم، وأن تربحوا علٌه أضعاؾ أضعاؾ ما عملتم، فمال: }إِنَّ الَِّذٌَن ِعْنَد َربَِّن ال 
 ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوٌَُسبُِّحونَهُ َولَهُ ٌَْسُجُدوَن{، }إِنَّ الَِّذٌَن ِعْنَد َربَِّن{ من المبلبكة الممربٌن،

العرش والكروبٌٌن، }ال ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه{ بل ٌذعنون لها وٌنمادون ألوامر  وحملة
 .(ٙ)ربهم"
وٌسبحونه باللٌل والنهار، وٌنزهونه  [، أي:"ٕٙٓ}َوٌَُسبُِّحونَهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(2)"عما ال ٌلٌك به
 .(1)لال السعدي:أي:" اللٌل والنهار ال ٌفترون"

 .(5)ٌنزهونه عن السوء" الزجاج:"لال  
 .(ٓٔ)ٌمول: وٌعظمون ربهم بتواضعهم له وعبادتهم" لال الطبري:" 
وٌختصونه بالعبادة ال ٌشركون به ؼٌره، وهو تعرٌض بمن  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٔٔ)سواهم من المكلفٌن"
 .(ٕٔ)، لال: ٌصلً"«ٌسبح»عن السدي:"  
 -ال شرٌن له-وله وحده  [، أي:"ٕٙٓ]األعراؾ : }َولَهُ ٌَْسُجُدوَن{ لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"ٌسجدون

                                                             
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
، لال:" فإن لال لابل: هللا جل ثناإه فً كل مكان، لال هللا تعالى: }وهو هللا فً 51ٖ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)

السماوات وفً األرض{، فمن أٌن لٌل للمبلبكة: }عند ربن{، فتؤوٌله: إنه من لرب من رحمة هللا ومن تفضله 
 وإحسانه".

 .ٖٙ٘/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٗٔتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗٔتفسٌر السعدي: (1)
 .51ٖ/ٕمعانً المرىن: (5)
 .2ٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص5ٗ1٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٔ)لال المرطبً:" لٌل: ٌصلون. ولٌل: ٌذلون، خبلؾ أهل المعاصً" 
ا له، وعظموه  -وهو سجودهم -ٌمول: وهلل ٌصلون  لال الطبري:"  فصلوا أنتم أٌضا

 .(ٕ)بالعبادة، كما ٌفعله من عنده من مبلبكته"
}َولَهُ{ وحده ال شرٌن له }ٌَْسُجُدوَن{، فلٌمتد العباد بهإالء المبلبكة لال السعدي::" 

 .(ٖ)الكرام، ولٌداوموا على عبادة الملن العبلم"
إنما ذكرهم بهذا لٌتشبه بهم فً كثرة طاعتهم وعبادتهم ؛ ولهذا شرع لنا  لال ابن كثٌر:" 

أال تصفون كما تصؾ »دٌث : السجود هاهنا لما ذكر سجودهم هلل ، عز وجل ، كما جاء فً الح
 .(ٗ)«المبلبكة عند ربها ، ٌتمون الصفوؾ األَول ، وٌتَراصُّون فً الصؾ

، مما ٌشرع لتالٌها ومستمعها السجود باإلجماع. ولد ورد (٘)وهذه أول سجدة فً المرآن
 .(2)"(ٙ)ت المرآنفً حدٌث رواه ابن ماجة ، عن أبً الدرداء ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه عدها فً سجدا

 .(2)"(ٙ)المرآن
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن اإلٌمان بالمبلبكة أحد األصول الخمسة التً هً أركان  -ٔ

 اإلٌمان.
بٌان شرؾ وفضل المبلبكة، وأن لهم عملهم فى عالم األرواح، وعمل فى عالم الطبٌعة،  -ٕ

 التام هلل.ولهم صلة خاصة باإلنسان، فمن عملهم فى عالم األرواح، التسبٌح والخضوع 
 مشروعٌة األبتساء بالصالحٌن واإللتداء بهم فً فعل الخٌرات وترن المنكرات. -ٖ
عزٌمة السجود عند لوله }وله ٌسجدون{ وهذه أول سجدات المرآن وٌسجد المارىء  -ٗ

والمستمع له، أما السامع فلٌس علٌه سجود، وٌستمبل بها المبلة وٌكبر عند السجود وعند 
 وكونه متوضؤ أفضل.الرفع منه وال ٌسلم 

ما كان  -كما ادعٌت الجهمٌة-فلو كان هللا فً األرض وفً اآلٌة الرد على الجهمٌة،  -٘
لموله: }الذٌن عند ربن{ معنى، إذ كل الخلك عنده ومعه فً األرض بمنزلة واحدة، 
مإمنهم وكافرهم، ومطٌعهم وعاصٌهم وأكثر أهل األرض من ال ٌسبح بحمده وال ٌسجد 

ً كل مكان ومع كل أحد لم ٌكن لهذه اآلٌة معنى؛ ألن أكثر من فً له. ولو كان ف
للمبلبكة إذ كل  األرض ال ٌإمن به وال ٌسجد له وٌستكبر عن عبادته فؤي منمبة إذا فٌه

 .(1)الخلك عند الجهمٌة فً معناهم فً تفسٌر هذه اآلٌة
 

 «، والحمد هلل وحدهاألعرافآخر تفسٌر سورة »
 
 
 

                                                             
 .ٖٙ٘/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .( من حدٌث جابر بن سمرة ، رضً هللا عنهٖٓٗمسلم فً صحٌحه برلم )رواه (ٗ)
والجمهور من العلماء فً أن هذا موضع سجود للمارئ. ولد اختلفوا فً عدد سجود المرآن،  لال المرطبً:" (٘)

فً  -فؤلصى ما لٌل: خمس عشرة. أولها خاتمة األعراؾ، وآخرها خاتمة العلك. وهو لول ابن حبٌب وابن وهب
وإسحاق. ومن العلماء من زاد سجدة الحجر لوله تعالى:}وكن من الساجدٌن{ على ما ٌؤتٌبٌانه إن شاء هللا  -واٌةر

تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. ولٌل: أربع عشرة، لاله ابن وهب فً الرواٌة األخرى عنه. فؤسمط ثانٌة 
 [2ٖ٘/2.]تفسٌر المرطبً:بثبوتها" الحج. وهو لول أصحاب الرأي والصحٌح سموطها، ألن الحدٌث لم ٌصح

 .(ٙ٘ٓٔسنن ابن ماجة برلم )(ٙ)
 .5ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
نمض اإلمام أبً سعٌد عثمان بن سعٌد على المرٌسً الجهمً العنٌد فٌما افترى على هللا عز وجل من انظر:  (1)

 .ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٔمن التوحٌد، الدارمً:ص
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
األنفالتفسٌر سورة   

ووضعت موضع السابعة من   ،فً ترتٌب المصحؾ الثامنةهً السورة «: األنفال»سورة 

، ألنها «براءة»مع أن آٌاتها دون المابة، ألنها مع لصرها لدمت على سورة  ل،االطوالسبع 
لخلوها من البسملة كتتمتها وبمٌتها،  «براءة»مشتملة على البسملة، لتكون لطعة منها، وتكون
 .(ٔ)ولهذا لال جماعة من السلؾ: إنهما سورة واحدة

 موضعها لمناسبة الكول، فإنه لٌس بعد الست السابمة سورة أطول منها. «براءة»ووضعت
عندما سؤله: "ما حملكم على أن  -رضً هللا عنهما-ولهذا كان جواب عثمان البن عباس

ففرلتم بٌنهما، ولم -وهً من المبٌن- «براءة»وإلى  -وهً من المثانً-«األنفال»عمدتم إلى 
 تكتبوا البسملة بٌنهما ووضعتموهما من السبع الطوال؟

ٌنزل علٌه السور ذوات العدد، فكان إذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-: كان رسول هللا-رضً هللا عنه-فمال عثمان
إالء اآلٌات فً السورة التً ٌذكر فٌها ضعوا ه»أنزل علٌه الشًء، دعا من كان ٌكتب فٌمول:

 .«كذا وكذا
من آخر المرآن نزوال،  «براءة»من أوابل ما نزل بالمدٌنة، وكانت  «األنفال»وكانت 

ولم ٌبٌن أنها منها، فمن  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكانت لصتها شبٌهة بمصتها فظننت أنها منها، فمبض رسول هللا 
، ووضعتها من السبع «بسم ميحرلا نمحرلا هللا»اجل ذلن لرنت بٌنهما، ولم أكتب بٌنهما سطر: 

 .(ٕ)الطوال"
 (2٘)و سبع وسبعون عند الّشامٌٌّن، (22)وعدد آٌاتها: ، «البمرة»سورة نزول نزلت بعد 

، كلمة ومابة وخمس وتسعونأَلؾ ( ٕٖٖ٘) كلماتهاعدد و، وخمس وسبعون عند الكوفٌٌّن

                                                             
 .ٖٙ٘/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
( فً 21ٙ( فً التفسٌر، باب ومن سورة التوبة، وأبو داود رلم )1ٖٙٓالترمذي رلم )الحدٌث أخرجه  (ٕ)

الصبلة، باب من جهر بها، أي: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، ولال الترمذي: هذا حدٌث ال نعرفه إال من حدٌث عوؾ 
لبصرة، لد روى عن ابن عباس عن ٌزٌد الفارسً عن ابن عباس، وٌزٌد الفارسً: هو من التابعٌن من أهل ا

ؼٌر حدٌث. نمول: وٌزٌد الفارسً: لم ٌوثمه ؼٌر ابن حبان، وكذا رواه أحمد والنسابً، وابن حبان فً صحٌحه، 
 .والحاكم من طرق أخر عن عوؾ األعرابً به، ولال الحاكم: صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه، ووافمه الذهبً
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واآلٌات المختَلؾ فٌها ثبلث }ٌُْؽلَبُوَن ، خمسةُ آالؾ ومابتان وثمانون أَحرؾ (ٖٓٔٗٔ)وحروفها
{ ]األنفال : ٕٙ[، } بَِنْصِرِه َوِباْلُمْإِمنٌَِن{ ]األنفال : ٖٙ{ ]األنفال :  ا َكاَن َمْفعُوالا   [.ٕٗ[، } أَْمرا
 ،«نطك مدبر»، أَو «نَِدَم لُْطُرب»ر ب( ٌجمعها )ن د م ق ط  آٌاتها فواصل ومجموع

}اْلَحِرٌِك{  :آٌة واحدة« الماؾ»وعلى  ،[ٔ٘}ِلْلعَبٌِِد{ ]األنفال :  :منها آٌة واحدة« الّدال»على 
 .(ٔ)[ٕ٘، 1ٗ، ٕ٘، ٖٔأَربع آٌات آخرها }اْلِعمَاِب{ ]األنفال : « الباءِ »وعلى  ،[ٓ٘]األنفال : 

 أسماء السورة:
 ولهذه السورة أسماء أشهرها: 

 «األنفال»اسمها التولٌفً: سورة  -أوال: 
، وهً الؽنٌمة، والهبة، ٌمال: نفّلت فبلنا تنفٌبل: أعطٌته نفبل «نفل»: جمع «األنفال» 
 .(ٕ)وؼنما
 «الؽنٌمة»فً كبلم العرب: الزٌادة على الواجب وسمٌت  «النافلة»لال ابن عطٌة:" و 

 . (ٖ)نفبل، ألنها زٌادة على المٌام بالجهاد وحماٌة الدٌن والدعاء إلى هللا عّز وجل"
رضوان -فً كبلم أصحابه -ملسو هيلع هللا ىلص-بهذا االسم فً عهد الرسول «األنفال»واشتهرت سورة 

لما كان ٌوم بدر لتل أخً  ، لال:"-رضً هللا عنه-فعن سعد بن أبً ولاص -هللا تعالى علٌهم
عمٌر ولتلت سعٌد بن العاص بن أمٌة، وأخذت سٌفه وكان ٌسمى ذا الكثٌفة، فؤعجبنً فجبت به 
إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فملت: ٌا رسول هللا إن هللا لد شفى صدري من المشركٌن فهب لً هذا السٌؾ، 

فطرحته ورجعت وبً ما ال ٌعلمه إال ، « لٌس هذا لً وال لن اذهب فاطرحه فً المبض»فمال: 
هللا من لتل أخً وأخذ سبلحً، وللت: عسى أن ٌعطى هذا السٌؾ من لم ٌبل بببلبً، فما 
جاوزت إال للٌبل حتى جاءنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد أنزل هللا عز وجل: ٌسبلونن عن األنفال اآلٌة. 

ٌا سعد إنن سؤلتنً السٌؾ »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  فخفت أن ٌكون لد نزل فً شًء فلما انتهٌت إلى

 .(ٗ)"«ولٌس لً وإنه لد صار لً فاذهب فخذه فهو لن
للت البن عباٍس: سورةُ التَّوبة؟ فمال: بل هً الَفاِضَحةُ،  وعن سعٌد بن جبٌر، لال:" 

فٌها، لال: للت: سورةُ  مازالْت تنزل }ومنهم{ ، }ومنهم{ حتى ظنُّوا أن ال ٌبمً أحٌد إال ذُِكرَ 
 األنفال؟ لال: َنَزلْت فً بَْدٍر، لال: للُت: سورة اْلَحْشِر؟ لال: نزلت فً بنً النَِّضٌِر.

 .(٘)"وفً رواٌة: للت البن عباس: سورةُ الحشِر؟ لال: لل: سورةَ النَّضٌر
هو االسم الذي عرفت به بٌن المسلمٌن، وبه كتبت فً المصاحؾ حٌن  «األنفال»فـ 

 تبت أسماء السور، وكتبت فً كتب التفسٌر والحدٌث.ك
وكررت فٌها، ومن  «األنفال»وسمٌت سورة االنفال، ألنها افتتحت بآٌة ورد فٌها اسم  

سُوِل  أجل أنها ذكر فٌها حكم االنفال فً لوله تعالى: ِ َوالرَّ }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اأْلَْنفَاِل لُِل اأْلَْنفَاُل َّلِلَّ

                                                             
 .ٕٕٕ/ ٔكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:انظر :بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ ال(ٔ)
 .2ٔٙ-2ٓٙ/ٔٔانظر: اللسان، مادة "ن ؾ ل":ص (ٕ)
 .5ٙٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
( والطبري 1ٓٔ/ ٔوأحمد ) 15ٕٙ( وسعٌد بن منصور 2ٖٓ/ ٕٔصحٌح. أخرجه ابن أبً شٌبة )(ٗ)
أبً إسحاق ، من طرق عن ٖٕٔ، والواحدي فً أسباب النزول"سورة االنفال":ص2ٖٖ/ٖٔ(:ص5٘ٙ٘ٔ)

 الشٌبانً عن دمحم بن عبٌد هللا الثمفً عن سعد بن أبً ولاص به، ورجاله ثمات.
(، 25ٖٓ(، والترمذي )2ٕٗٓ(، وأبً داود )2ٗ1ٔوورد من وجه آخر بنحوه من حدٌث سعد عند مسلم )

 .(ٕٙٔ« )التفسٌر»والنسابً فً 
، ومسلم، كتاب ٖٗٙ/ٙ(: ص11ٕٗدٌث)صحٌح، أخرجه أخرجه البخاري، كتاب التفسٌر، سورة الحشر، ح (٘)

 .ٕٕٖٕ/ٗ(:صٖٖٔٓالتفسٌر، باب"فً سورة براءة واألنفال والحشر"، حدٌث)
لال الحافظ: لوله: ما زالت تنزل، ومنهم، ومنهم، أي: كموله: }ومنهم من عاهد هللا{ ، }ومنهم من ٌلمزن فً 

النضٌر، كؤنه كره تسمٌتها بالحشر لببل ٌظن أن الصدلات{ ، }ومنهم الذٌن ٌإذون النبً{ ، ولوله: لل: سورة 
 المراد: ٌوم المٌامة، وإنما المراد به هنا: إخراج بنً النضٌر

 .( ألبً عبٌد وابن المنذر وابن مردوٌه، مختصرإٓٔ/  ٗوعزاه السٌوطً فً الدر المنثور: )
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َ َوَرسُولَهُ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]األنفال : فَاتَّمُوا  ٌْنِكُْم َوأَِطٌعُوا َّللاَّ َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَ ، ولم ٌرد [َّٔللاَّ
 فً ؼٌرها من سور المرآن العظٌم. «األنفال»لفظ

 ثانٌا: اسماءها اإلجتهادٌة:
 «بدر»سورة-ا

بن جبٌر عن ابن عباس، انه ، واستدل بما رواه سعٌد (ٔ)«اإلتمان»ذكرها السٌوطً فً  
  .(ٕ)«؟، لال: تلن سورة بدر«سورة االنفال»لال له:

وذكره الفٌروزآبادي وعلل تسمٌتها بذلن "ألن معظمها فً ذكر حرب بدر وما جرى 
 .(ٖ)فٌها"
 «الجهاد»سورة-ب

، دون ذكر سنده فً التسمٌة، ولعله سماها بذلن ألن معظم ما فً (ٗ)سّماها بذلن البماعً 
 السورة هو الجهاد واحكامه.

، أنه سماها بهذٌن -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذان االسمان اجتهادٌان ولم ٌثبت شًء عن رسول هللا 
 االسمٌن.

 مكٌة السورة ومدنٌتها:
 :على لولٌنفً مكان نزول السورة اختلؾ أهل التفسٌر 
 ،(5)وجابر ،(1)وعكرمة ،(2)الحسن، و(ٙ)، وابن الزبٌر(٘)ابن عباسلول أحدهما: أنها مدنٌة. وهذا 

 .(ٓٔ)وعطاء ،(5)وجابر
 .(ٔٔ)"نزلت فً بدر"؛ لال: -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس  

ٌَْمتُلُوَن  إال سبع آٌات، من لوله تعالى:والثانً: انها مدنٌة  }َوإِْذ ٌَْمكُُر بَِن الَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثِْبتُوَن أَْو 
ٌُْر اْلَماِكِرٌَن{ ]األنفال : أَْو ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمُكُروَن  ُ َخ ُ َوَّللاَّ  .(ٕٔ)إلى آخر السبع آٌات ، [َٖٓوٌَْمُكُر َّللاَّ

 .(ٖٔ)أٌضا لاله ابن عباس
 . (ٗٔ)"هذه الّسورة مَدنٌّة باإِلجماع لال الفٌروزآبادي:"
  .(ٔ)"وهً مدنٌة بإجماعهم لال ابن الجوزي:"

                                                             
 .2ٕٔ/ٔانظر اإلتمان: (ٔ)
 سبك تخرٌجه فً اسمها التولٌفً. (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٔبصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز: (ٖ)
 .ٕٗٔ/1نظم الدرر:انظر: (ٗ)
 .( ونسبه للنحاس فً "ناسخه" وأبً الشٌخ وابن مردوٌهٖ/ ٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(٘)
 .( ونسبه البن مردوٌهٖ/ ٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٙ)
 .5ٙٗ/ٕالمحرر الوجٌز:، وٖٓٙ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .5ٙٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:ٖٓٙ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٙٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:ٖٓٙ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٙٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:ٖٓٙ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .فتح( - ٘ٗٙٗرلم  ٖٙٓ/ 1أخرجه البخاري فً "صحٌحه" )(ٔٔ)
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم )وهً: }فَكُلُوا ِممَّ  (ٕٔ) َ إِنَّ َّللاَّ ٌِْدٌكُْم ِمَن 5ٙا َؼنِْمتُْم َحبَلالا َطٌِّباا َواتَّمُوا َّللاَّ َ ًُّ لُْل ِلَمْن فًِ أ ( ٌَا أٌََُّها النَّبِ

ا أُِخَذ ِمْنكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُ  ا ِممَّ ٌْرا ا ٌُْإتِكُْم َخ ٌْرا ُ فًِ لُلُوبِكُْم َخ ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم )اأْلَْسَرى إِْن ٌَْعلَِم َّللاَّ ( َوإِْن ٌُِرٌُدوا 2ْٓم َوَّللاَّ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم ) َ ِمْن لَْبُل فَؤَْمَكَن ِمْنُهْم َوَّللاَّ ( إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم 2ِٔخٌَاَنتََن فَمَْد َخانُوا َّللاَّ

ِ َوالَّذِ  ٌَن آَوْوا َونََصُروا أُولَبَِن بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض َوالَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَُهاِجُروا َما لَكُْم ِمْن َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ُكُم النَّْصُر إاِلَّ َعَلى لَْوٍم  ٌْ ٌِن فَعَلَ ٍء َحتَّى ٌَُهاِجُروا َوإِِن اْستَْنَصُروكُْم فًِ الّدِ ًْ ٌْنَكُْم وَ َواَلٌَتِِهْم ِمْن َش ُ بَ ٌْنَُهْم ِمٌثَاٌق َوَّللاَّ بَ

( 2ٖ( َوالَِّذٌَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض إاِلَّ تَْفعَلُوهُ تَكُْن فِتْنَةٌ فًِ اأْلَْرِض َوفََساٌد َكبٌٌِر )2ٕبَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر )
ِ َوالَّذِ  ٌَن آَوْوا َونََصُروا أُولَبَِن هُُم اْلُمْإِمنُوَن َحمًّا لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

لَى بِبَْعٍض فًِ ( َوالَِّذٌَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمعَكُْم فَؤُولَبَِن ِمْنكُْم َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَوْ 2َٗكِرٌٌم )
ِ إِ  ٍء َعِلٌٌم )ِكتَاِب َّللاَّ ًْ َ بِكُّلِ َش  [.2٘ - 5ٙ({ ]األنفال : 2٘نَّ َّللاَّ

 .5ٙٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:ٖٓٙ/2،  تفسٌر المرطبً:1ٙٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 . ٕٕٕ/ٔبصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز:(ٗٔ)
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 أغراض السورة ومماصدها:
لررت هذه السورة العدٌد من المماصد واألحكام المتعلمة بالمتال والؽنابم، ولواعد 
التشرٌع، وسنن التكوٌن واالجتماع، والوالٌة العامة والخاصة، والعهود، وصلة األرحام، 
وأصول الحكم المتعلمة باألنفس ومكارم األخبلق واآلداب. هذا ما لصدت إلٌه السورة من حٌث 

 :(ٕ) اآلتًهذا اإلجمال نسوله على النحو  الجملة، وتفصٌل
كون األنفال هلل والرسول؛ حٌث لررت السورة ُخْمس الؽنابم هلل وللرسول. وفً التران  :أوالا 

 .الرسول فً هذا المسمة باهلل تشرٌؾ له، وإعبلء لمكانته ومنزلته علٌه الصبلة والسبلم
موى هللا، وإصبلح ذات البٌن، وطاعة هللا أن اإلٌمان الصادق ٌمتضً العمل الصالح من ت: ثانٌاا 

}إِنََّما  :ورسوله. وأن المإمنٌن الصادلٌن الذٌن ٌكون إلٌمانهم مثل هذه الثمرات الثبلث هم
ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزاَدتُْهْم إٌَِماناا ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِلٌَْت َعلَ لَى َربِِّهْم َوعَ  اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

ا َرَزْلَناهُْم ٌُْنِفمُوَن )ٌَٕتََوكَّلُوَن ) بَلةَ َوِممَّ التً لصروا ، [ٖ - ٕ({ ]األنفال : ٖ( الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن الصَّ
 .أنفسهم علٌها

ا ببلء شدٌداا  :ثالثاا  أن هللا تعالى ٌبلو المإمنٌن ببلء حسناا بمثل النصر والؽنٌمة، كما ٌبلوهم أحٌانا
ًَ اْلُمْإِمنٌَِن ِمْنهُ بَبَلءا َحَسناا { ]األنفال :  :الهزٌمة؛ تربٌة لهم، لال تعالىبالبإس و [، 2ٔ}َوِلٌُْبِل

 .وبكبل الببلءٌن ٌتم تمحٌص المإمنٌن
إرشاد المإمنٌن إلى أن الحٌاة المعنوٌة، التً ٌرتمون بها عن أنواع الحٌاة الحٌوانٌة، إنما رابعا: 

}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْستَِجٌبُوا  من اإلٌمان والعمل بكتاب هللا تعالى هً فٌما ٌدعوهم إلٌه الرسول
ٌَْن اْلَمْرِء َولَْلبِِه َوأَنَّ  َ ٌَُحوُل بَ سُوِل إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ٌُْحٌٌِكُْم َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ِ َوِللرَّ ٌِْه تُْحَشُروَن{ َّلِلَّ هُ إِلَ

 .[ٕٗ]األنفال : 
اد المإمنٌن إلى سنة اجتماعٌة، وهً جعل األموال واألوالد فتنة، أي: إرشخامسا:

ا شدٌد الولع فً النفس، وتحذٌراا لهم من الخروج فً أموالهم ومصالح أوالدهم عن الحك  امتحانا
والعدل. فاالفتتان باألموال واألوالد مدعاة لضروب من الفساد، فإن حب المال والولد من 

س فٌها اإلسراؾ واإلفراط، إذا لم تهذب بهداٌة الدٌن، ولم تشذب بحسن الؽرابز التً ٌعرض للنا
التربٌة والتعلٌم. وهذا أصل عظٌم فً تربٌة المإمن نفسه على التزام الحك، وكسب الحبلل، 

  .واجتناب الحرام، واتماء الطمع والدناءة فً سبٌل جمع المال واالدخار لؤلوالد
ا كان من ضعؾ أمتهم، واستضعاؾ الشعوب لهم، تذكٌر المإمنٌن بماضٌهم، ومسادسا: 

وخوفهم من تخطؾ الناس إٌاهم؛ لٌعلموا ما أفادهم اإلسبلم من عزة ولوة وَمنَعة، وتمكن سلطانه 
فً األرض. ومعرفة تارٌخ األمة فً ماضٌها أكبر عون لها على إصبلح حالها، واستعدادها 

  .لمستمبلها
}ٌَا  ٌكتسبون به ملكة الفرلان العلمً الوجدانً، وهو تموى هللا،إرشاد المإمنٌن إلى ما  سابعا:

َ ٌَْجعَْل لَكُْم فُْرلَاناا{ ]األنفال :  [ ، فتموى هللا تُكسب صاحبها َملَكة، 5ٕأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تَتَّمُوا َّللاَّ
أعماله على  ٌفرق بها بٌن الحك والباطل، والخٌر والشر، والمصلحة والمفسدة، فٌجري فً

 .مراعاة ذلن فً ترجٌح الحك والخٌر والمصلحة على ما ٌمابلها من الباطل والشر والفساد
امتنان هللا على رسوله األعظم، بتؤٌٌده وبنصره وبالمإمنٌن، وبتؤلٌفه بٌن للوبهم، وٌا لها  ثامنا:

ي أٌَََّدَن بِنَْصِرِه }هَُو الَّذِ  من منة عظٌمة من مننه تعالى علٌهم، ومنمبة هً أعظم منالبهم،
َ َٕٙوبِاْلُمْإِمِنٌَن ) ٌَْن لُلُوبِِهْم َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْن لُلُوبِِهْم لَْو أَْنفَْمَت َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعاا َما أَلَّْفَت َب ( َوأَلََّؾ بَ

ٌْنَُهْم إِنَّهُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم )  .[ٖٙ - ٕٙ({ ]األنفال : ٖٙأَلََّؾ بَ
ْعب{  الكفار من المشركٌن وأهل الكتاببٌان حال تاسعا:  }َسؤُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ
[ ، أي: عند لماء المإمنٌن فً المتال، وما علله به بعده من مشالتهم هلل ولرسوله، ٕٔ]األنفال : 

َ َوَرسُولَهُ َوَمْن ٌَُشا وتوعدهم بعذاب النار، َ َشِدٌُد }ذَِلَن بِؤَنَُّهْم َشالُّوا َّللاَّ َ َوَرسُولَهُ فَإِنَّ َّللاَّ لِِك َّللاَّ

                                                                                                                                                                               
 .1ٙٔ/ٕزاد المسٌر: (ٔ)
 انظر:مماصد سورة األعراؾ،  إسبلم وٌب، ]مولع التكرونً[. (ٕ)
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[، وفً هذا بٌان ٗٔ - ٖٔ({ ]األنفال : ٗٔ( ذَِلكُْم فَذُولُوهُ َوأَنَّ ِلْلَكافِِرٌَن عَذَاَب النَّاِر )ٖٔاْلِعمَاِب )
 .لخذالنه تعالى لهم، وتمكٌن المإمنٌن من لتلهم، وبٌان عناٌة هللا تعالى بهم

مُّ اْلبُْكُم  فار بالدواب التً ال تسمع وال تعمل،وصؾ حال الكعاشرا:  ِ الصُّ َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ }إِنَّ َشرَّ الدَّ
[، فوصفهم بتعطٌل مشاعرهم ومداركهم الحسٌة والعملٌة، ٕٕالَِّذٌَن اَل ٌَْعِملُوَن{ ]األنفال : 

ِ  :ووصفهم فً آٌة أخرى بعدم اإلٌمان َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ الَِّذٌَن َكفَُروا فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{  }إِنَّ َشرَّ الدَّ
 [٘٘]األنفال : 
تمرٌر العدٌد من لضاٌا عالم الؽٌب، كالبعث والجزاء والمبلبكة والشٌاطٌن؛ فمد  حادي عشر:

ذُِكَر جزاء المإمنٌن، وجزاء الكافرٌن، وجزاء الفاسمٌن المرتكبٌن لكبابر اإلثم والفواحش. وذُِكَر 
مبلبكة ٌثبتونهم فً المعركة. وذُِكَر إذهاب رجز الشٌطان ووسوسته عن إمداد المإمنٌن بال

 .المإمنٌن
فضح مولؾ الذٌن كفروا، الذٌن ٌنفمون أموالهم لٌصدوا عن سبٌل هللا، وبٌان عالبة ثانً عشر: 

 .بذلهم للمال فً مماومة اإلسبلم، أنهم ٌؽلبون فً الدنٌا، ثم ٌصٌرون فً اآلخرة إلى عذاب النار
تحذٌر المإمنٌن من سلون مسلن الكافرٌن، وهو مسلن البطر وإظهار الكبرٌاء ثالث عشر: 

والعظمة ومراءاة الناس، وهً مماصد سافلة إفسادٌة، ال تلٌك بصفات المإمنٌن، الذٌن إنما 
 .ٌماتلون إلعبلء كلمة هللا، وتمرٌر الفضٌلة، واألمر بالمعروؾ، والنهً عن المنكر

سُنَّة من سنن النفس، وهً تفاوت البشر فً االستعداد لئلٌمان والكفر، وفً تمرٌر  رابع عشر: 
االستعداد للخٌر والشر، وبٌان أن جزاء هللا تعالى لهم على أعمالهم فً الدنٌا واآلخرة، إنما 

 .ٌجري بممتضى هذا التفاوت
فً الدنٌا تمرٌر سنة من سنن االجتماع، وهً كون الظلم فً األمم ٌمتضً عمابها  خامس عشر:

بالضعؾ واالختبلل، الذي لد ٌفضً إلى الزوال، أو فَْمِد االستمبلل، وكون هذا العماب على األمة 

بؤسرها، ال على ممترفً الظلم وحدهم منها؛ وذلن أن الفتن فً األمم، والظلم الذي ٌنتشر فٌها، 
داعى وٌتؤلم كله لما وال ٌموم من أفرادها وجماعاتها من ٌماومه، ٌعم فساده، فكما أن الجسد ٌت

 .ٌصٌب بعضه، كذلن األمم
تمرٌر سنة من سنن االجتماع، وهً كون تؽٌر أحوال األمم، وتنملها فً األطوار  سادس عشر: 

من نِعٍَم ونِمٍَم، وشدة ورخاء أثراا طبٌعًٌّا فطرًٌّا لتؽٌٌرها ما بؤنفسها من العمابد واألخبلق 
َ لَْم  ات، وتترتب علٌها األعمال، لال تعالىوالَملكات التً تطبعها فً األنفس العاد }ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ

َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]األ ا نِْعَمةا أَْنعََمَها َعلَى لَْوٍم َحتَّى ٌُؽٌَُِّروا َما بِؤَْنفُِسِهْم َوأَنَّ َّللاَّ  .[ٖ٘نفال : ٌَُن ُمؽٌَِّرا
عداء من دون المإمنٌن من أعظم تمرٌر سنة من سنن االجتماع، وهً كون والٌة األ سابع عشر:

مثارات الفتنة والفساد فً األمة، واالختبلل واالنحبلل فً الدولة، كوالٌة المإمنٌن فً النصرة 
والمتال للكافرٌن الذٌن ٌوالً بعضهم بعضاا على المإمنٌن فً الحروب، فبعد أن بٌنت اآلٌات 

ا، وٌنصر بعضهم بع ا، حذرت من ترن هذه صفات المإمنٌن بؤنهم ٌوالً بعضهم بعضا ضا
 .[2ٖ}إِالَّ تَْفعَلُوهُ تَكُْن فِتْنَةٌ فًِ اأْلَْرِض َوفََساٌد َكبٌٌِر{ ]األنفال :  :المواالة

بٌان وجوب إعداد األمة كل ما تستطٌعه من لوة لمتال أعدابها؛ وفً ممدمة ذلن  ثامن عشر: 
رابطة المادٌة باالستعداد المرابطة فً ثؽور الببلد حماٌة لها. وهذه المرابطة تشمل الم
}َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن  العسكري، والمرابطة المعنوٌة وذلن بالتحصٌن الثمافً والفكري

ةٍ{ ]األنفال :   . [ٓٙلُوَّ
بٌان أن المصد األول من إعداد هذه الموة والمرابطة، إرهاب األعداء وإخافتهم من  تاسع عشر: 

األمة ومصالحها؛ ألجل أن تكون آمنة فً عمر دارها، مطمبنة على عالبة التعدي على 
كُْم َوآَخِرٌَن ِمْن ُدونِِهْم اَل (مصالحها، وهذا ما ٌُسمى بـ )السلم المسلح ِ َوَعُدوَّ ، }تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ

ُ ٌَْعلَُمُهْم{ ]األنفال :   .[ٓٙتَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ
اإلسبلم تفضل السلم على الحرب، إذا جنح العدو لها؛ إٌثاراا لها على بٌان أن شرٌعة  عشرون:

}َوإِْن  الحرب، التً ال تُمصد لذاتها، بل هً ضرورة من ضرورات االجتماع تمدر بمدرها؛
ِ ِإنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلَعِلٌُم{ ]األنفال :   .[َٔٙجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ
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دعت السورة المإمنٌن إلى المحافظة على الوفاء بالعهود، وااللتزام بالمواثٌك واحد وعشرون: 
فً الحرب والسلم، وتحرٌم الخٌانة فٌها سراا أو جهراا، وتحرٌم الخٌانة فً كل أمانة مادٌة أو 

ُسوَل َوتَ  َ َوالرَّ ُخونُوا أََماَناتِكُْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]األنفال : معنوٌة، }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُخونُوا َّللاَّ
ٕ2]. 

جعل الؽاٌة من المتال فً اإلسبلم حرٌة الدٌن، ومنع فتنة أحد واضطهاده؛ ألجل ثانً وعشرون: 
ِ فَإِِن اْنتَ  ٌُن كُلُّهُ َّلِلَّ َ بَِما إرجاعه عن دٌنه، }َولَاتِلُوهُْم َحتَّى اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ َوٌَكُوَن الّدِ َهْوا فَإِنَّ َّللاَّ

 .[5ٌَْٖعَملُوَن بَِصٌٌر{ ]األنفال : 
كون الثبات فً المتال، وذكر هللا عند لماء العدو، وطاعة هللا ورسوله، والصبر ثالث وعشرون: 

فً ساحات المتال، كل ذلن من األسباب المعنوٌة، التً ٌحصل بها النصر، }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا 
ا لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]األنفال :  إِذَا َ َكثٌِرا  .[٘ٗلَِمٌتُْم فِبَةا فَاثْبُتُوا َواْذكُُروا َّللاَّ

بٌان أن الفشل والخسران، وذهاب الموة، مرده إلى التنازع والشماق، ومن ثم  رابع وعشرون: 
َ َوَرسُولَهُ َواَل تََناَزعُ  التفرق والتشرذم والضعؾ، وا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرٌُحكُْم َواْصِبُروا }َوأَِطٌعُوا َّللاَّ

ابِِرٌَن{ ]األنفال :  َ َمَع الصَّ  .[ ٙٗإِنَّ َّللاَّ
هذه المماصد ال تعدو كونها إشارات لكثٌر من المماصد التً تضمنتها هذه السورة 

ا، والمرآن الكرٌم عموماا   .خصوصا
 والتً لبلها: «األنفال»وجوه المناسبة بٌن سورة 

 التً لبلها:« األعراؾ»وجوه المناسبة بٌن هذه السورة وبٌن سورة ومن 
[، وفً سورة األنفال: تحذٌر من 55ٔاألعراؾ: ] {َوأُْمْر بِاْلعُْرؾِ } :فً سورة األعراؾ -أوال:

َواتَّمُوا فِتْنَةا اَل تُِصٌبَنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا :}ترن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر فً لوله تعالى
َ َشِدٌُد اْلِعمَابِ  ةا َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ [، لال ابن عباس: "أمر هللا المإمنٌن أال ٕ٘األنفال: {]ِمْنكُْم َخاصَّ

هم العذاب" وا المنكر بٌن أظهرهم فٌَعُمَّ ٌُِمرُّ
(ٔ). 

فً سورة األعراؾ ذكر لصص األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم مع ألوامهم، وفً سورة ثانٌا: 
َوإِْذ ٌَْمكُُر بَِن الَِّذٌَن َكَفُروا ِلٌُثِْبتُوَن أَْو :}ذكر النبً محمداا ملسو هيلع هللا ىلص مع لومه، كما فً لوله تعالىاألنفال 

ٌُْر اْلَماِكِرٌنَ  ُ َخ ُ َوَّللاَّ  :}[، ولوله تعالىٖٓاألنفال: {]ٌَْمتُلُوَن أَْو ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمُكُر َّللاَّ
َ لَِويٌّ َشدِ  َكَدأِْب آلِ  ُ بِذُنُوبِِهْم إِنَّ َّللاَّ ِ فَؤََخذَهُُم َّللاَّ ٌُد فِْرَعْوَن َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َكَفُروا ِبآٌَاِت َّللاَّ
 [.ٕ٘األنفال: {]اْلِعمَابِ 
لَعَلَُّكْم }َوإِذَا لُِرَئ اْلمُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا  :وفً أواخر سورة األعراؾثالثا: ثالثا: 
 [.ٕٗٓ{]األعراؾ:  تُْرَحُمونَ 

ٌَاتُهُ َزاَدتُْهْم إٌَِماناا َوَعلَى َربِِّهْم :األنفال سورة وفً أوابل ٌِْهْم آ }َوإِذَا تُِلٌَْت َعلَ
األعراؾ لضٌةَ االتِّباع لما أنزل هللا؛ فمد اْستُِهلَّت بموله تُنَالُِش سورة إذ  [،ٕ{]األنفال:  ٌَتََوكَّلُونَ 
َّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء لَِلٌبلا َما تَذَكَُّرونَ  :تعالى ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم َواَل تَت {]األعراؾ:  }اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَ
 :ثبلثة[، وتُبٌَِّن موانع الهدى أو أعداء الدعوة، وهً فً السورة ٖ
 ن:الشٌطا  -ٔ

فً سورة األعراؾ حدٌث عن الشٌطان وجهوده فً الدعوة إلى الكفر فٌما ٌْمُرب من 
ْرنَاكُْم ثُمَّ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا  :عشرٌن آٌة، من لوله تعالى }َولَمَْد َخَلْمنَاكُْم ثُمَّ َصوَّ

بَللَةُ إِنَُّهُم  :ى لوله تعالى[، إلٔٔ{]األعراؾ:  إِالَّ إِْبِلٌسَ  ٌِْهُم الضَّ }فَِرٌماا َهَدى َوفَِرٌماا َحكَّ َعلَ
ِ َوٌَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَُدونَ   [.ٖٓ{]األعراؾ:  اتََّخذُوا الشٌََّاِطٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌَْوَم  :لال تعالى :األنفال سورة وفً ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم َولَاَل اَل َؼاِلَب لَكُُم اْل }َوإِْذ َزٌََّن لَُهُم الشَّ
ٌِْه َولَاَل إِّنًِ َبِريٌء ِمْنكُْم إِ  ا تََراَءِت اْلِفبَتَاِن نََكَص َعلَى َعِمبَ نًِّ أََرى ِمَن النَّاِس َوِإنًِّ َجاٌر لَكُْم فَلَمَّ

ُ َشِدٌُد اْلِعمَابِ َما  َ َوَّللاَّ [، ففً سورة األعراؾ بٌان جهود 1ٗ{]األنفال:  اَل تََرْوَن ِإنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ
الشٌطان ومحاوالته فً اإلؼواء والوسوسة، والتؽرٌر بكل الطرق وكافة األسالٌب والوسابل 

                                                             
 .5ٖٔ/2ذكره المرطبً فً تفسٌره: (ٔ)
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ٌْتَِنً  :الشٌطانٌة؛ كما فً لوله تعالى ثُمَّ آَلتٌَِنَُّهْم  * أَلَْلعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَن اْلُمْستَِمٌمَ }لَاَل فَبَِما أَْؼَو
ٌَْمانِِهْم َوَعْن َشَمابِِلِهْم َواَل تَِجُد أَْكثََرهُْم َشاِكِرٌنَ  ٌِْدٌِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَ ٌِْن أَ {]األعراؾ:  ِمْن بَ

ٌمول ابن كثٌر  ،[1ٗ{]األنفال:  ٌَْطاُن أَْعَمالَُهمْ }َوإِْذ َزٌََّن لَُهُم الشَّ  :[، وفً سورة األنفال2ٔ، ٙٔ
ما جاإوا له وما هموا به ، وأطمعهم أنه ال ؼالب لهم  -لعنه هللا  -حسَّن لهم "فً تفسٌر اآلٌة: 

الٌوم من الناس ، ونفى عنهم الخشٌة من أن ٌإتوا فً دٌارهم من عدوهم بنً بكر فمال : أنا 
ً صورة ُسَرالة بن مالن بن ُجْعشُم ، سٌد بنً ُمْدلج ، كبٌر جار لكم ، وذلن أنه تبدى لهم ف

ٌَْطاُن إِال  تلن الناحٌة ، وكل ذلن منه ، كما لال اللهتعالى عنه : } ٌَِعُدهُْم َوٌَُمنٌِِّهْم َوَما ٌَِعُدهُُم الشَّ
ا { ]النساء :   [.ٕٓٔؼُُرورا
در سار إبلٌس براٌته لما كان ٌوم ب»لال ابن عباس فً هذه اآلٌة : :لال ابن جرٌج 

وجنوده مع المشركٌن ، وألمى فً للوب المشركٌن : أن أحدا لن ٌؽلبكم ، وإنً جار لكم. فلما 
ٌْه { لال : رجع مدبرا ، ولال :  التموا ، ونظر الشٌطان إلى إمداد المبلبكة ، } نََكَص َعلَى َعِمبَ

 .(ٕ)"(ٔ)«} إِنًِّ أََرى َما ال تََرْوَن { اآلٌة
 :المؤل  -ٕ

المؤل: هم الكبراء والسادة الذٌن جعلوا أنفسهم أضداَد األنبٌاء، وهم الذٌن ٌملإون صدور 
المجالس، وتمتلا الملوب من هٌبتهم، وتمتلا األبصار من رإٌتهم، وتتوجه العٌون فً المحافل 
ء إلٌهم، وتحدثت سورة األعراؾ عن جهود المؤل فً الدعوة إلى الكفر باهلل تعالى وتكذٌب األنبٌا

 :ٌؤتًواتهامهم بما ال ٌلٌك بهم، كما 
 [.ٓٙ{]األعراؾ:  }لَاَل اْلَمؤَلُ ِمْن لَْوِمِه إِنَّا لَنََراَن فًِ َضبَلٍل ُمِبٌنٍ  :مع نوح علٌه السبلم -
ظُنَُّن ِمَن }لَاَل اْلَمؤَلُ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْوِمِه ِإنَّا لََنَراَن فًِ َسَفاَهٍة َوإِنَّا لَنَ :مع هود علٌه السبلم -

 [.ٙٙ{]األعراؾ:  اْلَكاِذبٌِنَ 

}لَاَل اْلَمؤَلُ الَِّذٌَن اْستَْكَبُروا ِمْن لَْوِمِه ِللَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم  :مع صالح علٌه السبلم -
ا ُمْرَسٌل ِمْن َربِِّه لَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمإْ  لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكبَُروا إِنَّا  * ِمنُونَ أَتَْعلَُموَن أَنَّ َصاِلحا

ٌَا َصاِلُح ابْتِنَا بَِما تَِعُدَنا  * بِالَِّذي آَمْنتُْم بِِه َكاِفُرونَ  فَعَمَُروا النَّالَةَ َوَعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم َولَالُوا 
 [.22 - 2٘{]األعراؾ:  إِْن كُْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلٌنَ 

ٌُْب َوالَِّذٌَن  :بلمومع شعٌب علٌه الس - }لَاَل اْلَمؤَلُ الَِّذٌَن اْستَْكَبُروا ِمْن لَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّن ٌَا شُعَ
 [.11{]األعراؾ:  آَمنُوا َمعََن ِمْن لَْرٌَِتنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ فًِ ِملَّتَِنا لَاَل أََولَْو كُنَّا َكاِرِهٌنَ 

 ِمْن لَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسى َولَْوَمهُ ِلٌُْفِسُدوا فًِ }َولَاَل اْلَمؤَلُ  :وفً لصة موسى علٌه السبلم -
اأْلَْرِض َوٌَذََرَن َوآِلَهتََن لَاَل َسنَُمتُِّل أَْبنَاَءهُْم َونَْستَْحًٌِ نَِساَءهُْم َوإِنَّا فَْولَُهْم 

 [.2ٕٔ{]األعراؾ:  لَاِهُرونَ 
ا، فنمٌم وفً سورة األنفال؛ فإن المؤل من لرٌش هم الذٌن ل - الوا: وهللا ال نرِجع حتى َنِرَد بدرا

ثبلثاا، فننحر الُجُزر، ونُطِعم الطعام، ونُسمً الخمر، وتَْعِزؾ الِمٌَان، وتسمع بنا العرب 
 .(ٖ)وبمسٌرنا وجمعنا، فبل ٌزالون ٌهابوننا أبداا بعدها

ٌَّنَت سورة األعراؾ كٌؾ انتمم هللا من المؤل، فإنه فً ؼزوة بدر أذن هللا تعالى بإهانة  - وكما ب
المؤل، واالنتمام من تلن الؽطرسة، وأن تُطَرح فً الملٌب، وولؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌَُخاِطب 

فإنى  ،حما ٌا أهل الملٌب هل وجدتم ما وعد ربكم "الِجٌَؾ المتؽطرسة أو التً كانت: 
 :ولعل لوله هذا ملسو هيلع هللا ىلص ٌناسب ما جاء فً سورة األعراؾ ،(ٗ)"وجدت ما وعدنى ربى حما

                                                             
 .5/ٖٔ(:ص11ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(ٕ)
 .5ٓ-1ٙ/ ٕانظر: زاد المعاد؛ ابن المٌم، المطبعة المصرٌة (ٖ)
، رلم 2ٕٙ/ٙسلم. وأخرجه أٌضا: أحمد )( ولال: صحٌح على شرط م55٘ٗ، رلم 5ٕٗ/ٖأخرجه الحاكم )(ٗ)

 (.2ٓ11، رلم ٕٙ٘/٘ٔ( ، وابن حبان )1ٗٔٔ، رلم 2ٖ٘/ٕ( ، وإسحاق بن راهوٌه )ٕٗٓٗٙ
 ومن ؼرٌب الحدٌث: "الملٌب": هى الببر التى لم تطو.
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َد }َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْن لَْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربَُّنا َحمًّا فََهْل َوَجْدتُْم َما َوعَ 
ِ َعلَى الظَّاِلِمٌنَ َربُّكُْم َحمًّا لَالُوا نَ ٌْنَُهْم أَْن لَْعنَةُ َّللاَّ ٌن بَ  [.ٗٗ{]األعراؾ:  عَْم فَؤَذََّن ُمَإذِّ

 .الهوى  -ٖ
 ً ى؛ ألنه ٌهوي بصاحبه إلى النار، وسبل ابن الممَفَّع عن الهوى، فمال:  «الهوى»سُّمِ هوا

 :(ٔ)هواٌن سُِرلَْت نونه، فؤخذه الشاعر وانتظمه، ولال
ٌُْر َهَوانِ             نُْوُن اْلَهَواِن ِمَن اْلَهَوى َمْسُرْولَةٌ  ى أَِس ٌُْر كُّلِ َهوا  فَؤَِس

وإذا كانت النفس تهوى الؽنابم، فإن حكمها هلل والرسول، وفً ذلن كبُح جماح النفس 
ون وطمعها، وحبها للمال، وكان الرضا بحكم هللا تعالى بعد السإال، وكمال اإلٌمان حٌنما ٌك

 .الهوى تبعاا لحكم هللا والرسول
ٌْتَِن بِاْلَحّكِ َوإِنَّ فَِرٌماا ِمَن  كما أن النفس ال تحب وال تهوى المتال }َكَما أَْخَرَجَن َربَُّن ِمْن بَ

[، لكن التربٌة اإلٌمانٌة تجعل النفس المإمنة تهوى المتل فً ٘{]األنفال:  اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرهُونَ 
لماء هللا تعالى، وتعشك التضحٌة من أجل اإلسبلم، وتبٌع الدنٌا وَعَرَضها  سبٌل هللا، وتحب

الزابل؛ طمعاا فً الجنة، ولد تجلى ذلن عملًٌّا فً الؽزوة المباركة، ومن ذلن ما ذكره ابن هشام، 
َضُهم، ولال:  تلهم الٌوم رجٌل والذي نفُس دمحم بٌده، ال ٌما"لال: ثم خرج رسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى الناس فَحرَّ

ا محتسباا، ممببلا ؼٌَر ُمدبِر، إال أدخله هللا الجنة ، فمال عَُمٌر بن الُحَمام وفً ٌده "فٌُْمتَل صابرا
تمرات ٌؤكلهن: بَخٍ بَخٍ، أفما بٌنً وبٌن أن أدخل الجنة إال أن ٌمتلنً هإالء؟! ثم لذؾ التمرات، 

 .(ٕ)"وأخذ سٌفه فماتل الموم حتى لُِتلَ 
َمثٌَل لمن باع دٌنه بعََرٍض من الدنٌا للٌل، وأخلد إلى األرض واتَّبَع  األعراؾ سورة وفً

ٌَاتَِنا فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَؤَتْبَعَهُ الشَّ  :هواه؛ لال تعالى ٌْنَاهُ آ َ الَِّذي آتَ ٌِْهْم نََبؤ ٌَْطاُن فََكاَن ِمَن }َواتُْل َعلَ
تَْحِمْل  َولَْو ِشبْنَا َلَرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى اأْلَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِنْ  * اْلؽَاِوٌنَ 

ٌِْه ٌَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ ٌَْلَهْث ذَِلَن َمثَُل اْلمَْوِم الَِّذٌَن َكذَّبُو ٌَاتَِنا فَاْلُصِص اْلمََصَص لََعلَُّهْم َعلَ ا بِآ
ما زٌََّن له "، لال المرطبً: أي: {}َواتََّبَع َهَواهُ  :[، ولوله تعالى2ٙٔ، 2٘ٔ{]األعراؾ:  ٌَتَفَكَُّرونَ 

الشٌطان، وهذا المثل فً لول كثٌر من أهل العلم بالتؤوٌل عامٌّ فً كل من أوتً المرآن فلم ٌعمْل 
 .(ٖ)"به

هذه خصابص كتاب هللا المجٌد ولرآنه الكرٌم وكبلمه المدٌم، الذى ال ٌؤتٌه وبعد فإن 
الباطل وال ٌعترٌه التعارض؛ بل اإلحكام واإلتمان، والتناسُك والتناُسب، والتمام والكمال 
والجمال، وهكذا فً كل سوِره ونْظِمه وترتٌبه الُمعِجز بلفظه ومعناه، وهللا الموفِّك والَمرجو 

  .ابهثو
 فضائل السورة:
  ، منها:السورة هذه فضابل عدة أحادٌث فً وردت
ِ  -أوال: ًّ  -رضً هللا عنه-فٌما جاء عن عبادة بن الصامت  -صلّى هللا علٌه وسلّم-عن النَّب
وساءْت فٌِه  سبل عن األنفال، فمال: "فٌنا معشَر أصحاِب بدٍر نزلْت، حٌن اختلفنا فً النفل، أنَّهُ 

-، فمسَّمه رسول هللا -صلَّى هللا علٌه وسلَّم-فانتزَعهُ هللا من أٌدٌنا، وجعلَهُ إلى رسول هللا أخبللُنا، 

                                                             
 ، والتمثٌل1ٙٔ/ ٙٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖٙ/ 1لم أتعرؾ على لابله، وانظر: البٌت فً: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)

 .ٖٓٔوالمحاضرة للثعالبً ص 
 رواه: مسلم، وأحمد، وابن سعد، والحاكم، والبٌهمً فً ))الدالبل(( ؛ مع اختبلؾ ٌسٌر.صحٌح،  (ٕ)

( ، 1ٕٔ/ٖ(، وزاد المعاد: )ٖٙٔ/ٖـ عبد البالً(، والمسند )5ٓٔٔ/رلمٓٔ٘ٔو 5ٓ٘ٔ/ٖانظر: صحٌح مسلم )
 .51ٔ/ٕالبن هشام: والسٌرة النبوٌة

 ، وانظر: مناسبة سورة األنفال لسورة األعراؾ، د. أمٌن الدمٌري، شبكة اآللوكة.ٖٕٖ/2المرطبً:تفسٌر (ٖ)

https://www.alukah.net/sharia/0/47837
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ا فً تمسٌم الؽنابم على المسلمٌن (ٔ)بٌن المسلمٌن" -صلَّى هللا علٌه وسلَّم ، فكاَن فضلُها واضحا
  المنتصرٌن فً بدر، لسمةا عادلةا كما أرادها هللا تعالى، وهللا أعلى وأعلم.

فؤنا له شفٌع  ،من لرأ سورة األنفال وبراءة:" -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبً بن كعب، عن رسول هللا -ثانٌا:
وشاهد ٌوم المٌامة أنه برئ من النفاق، وأعطً من األجر بعدد كل منافك ومنافمة فً دار الدنٌا 
عشر حسنات ومحً عنه عشر سٌبات وٌرفع له عشر درجات، وكان العرش وحملته ٌصلون 

 .(ٕ)"علٌه أٌام حٌاته فً دار الدنٌا
سٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تف

أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
رواه: ابن إسحاق، وابن جرٌر، وأحمد، وعبد الرزاق، وابن حبان، والواحدي، والحاكم، ومن طرٌمه البٌهمً، (ٔ)

من حدٌث عبادة ابن الصامت  وعزاه السٌوطً فً "الدر المنثور" لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ وابن مردوٌه؛
 رضً هللا عنه، بؤلفاظ مختلفة، مطوالا ومختصراا.

ـ شعٌب(، واسباب النزول للواحدي 5ٖٔ/ٔٔ(، وصحٌح ابن حبان: )2ٖٓ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري:)
 .(٘/ٗ( ، والدر المنثور: )ٕٕ٘، ٕٔ٘(، وفمه السٌرة: )صٖٖٗ/ٕ( ، والسٌرة النبوٌة: )ٕٙٙ)ص
، وفضابل المرآن ٕٕٗ/ٗ، وانظر: مجمع البٌان:ٕٖٗ/ٗفً الكشؾ والبٌان: أخرجه الثعلبً (ٕ)

، و رواه الزمخشري ٖٗٗ/ٕ(:ص1ٖٗ، وأخرجه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط)222/ٕ(:ص2٘ٔٔللمستؽفري)
 . مرسبل ٕٓٗ/ٕفً الكشاؾ : 

سورة وثواب وحدٌث ابً بن كعب من لرأ سورة كذا، اعطً من االجر كذا فذكر فضل سور المران سورة 
( ، وابن عدي فً ٔ/25أخرجه بطوله ابن الشجري فً األمالً الشجرٌة )  لاربها إلى آخر المرآن، هذا الحدٌث

ق هذا الحدٌث أبو  (، ولال بعده: "لدٔ/ٕٓٗ(، وأخرجه ابن الجوزي فً الموضوعات )11ٕ٘/ 2الكامل ) فرَّ
ا، وتبعه أبو الحسن الواحدي فً ذلن، وال أعجب إسحاق الثعلبً فً تفسٌره، فذكر عند كل سورة منه ما ٌخصه

له على كتابه الذي صنفه  منهما ألنهما لٌسا من أصحاب الحدٌث، وإنما عجبت من أبً بكر بن أبً داود كٌؾ فرَّ
 فً فضابل المرآن، وهو ٌعلم أنه حدٌث ُمحال".

نه مصنوع؛ فإنه لد استنفد ثم لال: "حدٌث فضابل السور مصنوع ببل شن" ولال: "نَفَس الحدٌث ٌدل على أ
 البرودة، ال ٌناسب كبلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص". السور، وذكر فً كل واحدة ما ٌناسبها من الثواب بكبلم ركٌن فً نهاٌة

 للت: والحدٌث له طرق كلها تالفة:
 تفرد بها أبو الخلٌل بزٌع بن حبان، لال الدارلطنً: وهو مترون. الطرٌك األولى:

منكر الحدٌث جدا ٌنفرد بؤشٌاء «: المجروحٌن»فً  تفرد بها مخلد بن عبد الواحد،لال ابن حبان ك الثانٌة:الطرٌ
 فبطل االحتجاج به. مناكٌر ال تشبه أحادٌث الثمات،

تفرد بها مٌسرة بن عبد ربه،لال عبد الرحمن بن مهدي: للت لمٌسرة بن عبد ربه: من أٌن جبت  الطرٌك الثالثة:
 ؟ لال: وضعته أرؼب الناس فٌه.«من لرأ كذا فله كذا»ٌث: بهذه األحاد

هارون بن كثٌر، لال ابن عدي: وهارون ؼٌر معروؾ، ولم ٌحدث به عن زٌد بن  تفرد بها الطرٌك الرابعة:
 أسلم ؼٌره، وهذا الحدٌث ؼٌر محفوظ عن زٌد.

بً بن كعب فً فضابل السور: (: عن عبد هللا بن المبارن لال فً حدٌث أ2٘ٔ/ٔوروى العمٌلً فً الضعفاء )
 "أظن الزنادلة وضعته".

(: "فضٌلة لراءة كل سورة، رووا ذلن وأسندوه إلى أبً بن كعب، ٕ/5ٔٗولال العجلونً فً كشؾ الخفا )
 ومجموع ذلن مفترى وموضوع بإجماع أهل الحدٌث".
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 المرآن
سُوِل  ِ َوالر  َ }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اأْلَْنفَاِل لُِل اأْلَْنفَاُل َّلِل  ٌْنِكُْم َوأَِطٌعُوا ّللا  َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَ فَات مُوا ّللا 

 [ٔ({ ]األنفال : َٔوَرسُولَهُ ِإْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )
 التفسٌر:

كٌؾ تمسمها بٌنهم؟ لل لهم: إنَّ أمرها إلى « بدر»عن الؽنابم ٌوم  -أٌها النبً-ٌسؤلن أصحابن 
بؤمر ربه، فاتموا عماب هللا وال تُمَدموا على معصٌته،  هللا ورسوله، فالرسول ٌتولى لسمتها

واتركوا المنازعة والمخاصمة بسبب هذه األموال، وأصلحوا الحال بٌنكم، والتزموا طاعة هللا 
 .(ٔ)ورسوله إن كنتم مإمنٌن؛ فإن اإلٌمان ٌدعو إلى طاعة هللا ورسوله.

 اختلفوا فً سبب نزول هذه اآلٌة على أربعة ألوال: 
: "من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال رسول هللا  ا : ما رواه ابن عباس لال : "أحده

وكذا؛ فله كذا وكذا" فسارع إلٌه الشبان، وثبت الشٌوخ تحت الراٌات، فلما فتح هللا لهم، جاء 

-ردءاا لكم؛ فؤنزل هللا  جعل لهم، فمال األشٌاخ: ال تذهبوا به دوننا، فإنما كنا الشباب ٌطلبون ما
ٌْنِكُْم{"-عّز وجلّ  َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَ : }فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .. ]صحٌح[(ٕ)
لما كان ٌوم بدر لتل أخً عمٌر،  الثانً : ما روى دمحم بن عبٌد بن سعد بن أبً ولاص لال : "

؛ فمال: -ملسو هيلع هللا ىلص  - ولتلت سعٌد بن العاص وأخذت سٌفه، وكان ٌسمى ذا الكتٌفة، فؤتٌت به نبً هللا
"اذهب فاطرحه فً المبض"، فطرحته لال: فرجعت وبً ما ال ٌعلمه إال هللا من لتل أخً وأخذ 

: "اذهب -ملسو هيلع هللا ىلص  -سلبً، لال: فما جاوزت إال ٌسٌراا حتى نزلت سورة األنفال، فمال لً رسول هللا 
 .]حسن[(ٖ)فخذ سٌفن"

                                                             
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
(، والنسابً فً "الكبرى" 2ٖ5ٕ - 2ٖ2ٕداود )رلم (، وأبو 1٘ٓ1ٔرلم  ٖٙ٘/ ٗٔأخرجه ابن أبً شٌبة )(ٕ)
، وابن حبان فً "صحٌحه" 2ٖٙ/ٖٔ(:صٓ٘ٙ٘ٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )52ٔٔٔرلم  5ٖٗ/ ٙ)

(، والبٌهمً فً 2ٕٖ، ٕٖٙ، ٕٕٕ، ٕٕٔ، ٕٖٔ، ٖٔٔ/ ٕموارد(، والحاكم فً "المستدرن" ) - 2ٖٗٔ)رلم 
(، وابن مردوٌه فً ٖٙٔ، ٖ٘ٔ/ ٖوفً "الدالبل" ) (،ٖٙٔ - ٖ٘ٔ، ٖ٘ٔ، 5ٕٕ، 5ٕٔ/ ٙ"الكبرى" )

 ( من طرٌك داود بن أبً هند عن عكرمة عن ابن عباس به.5ٕٙ/ ٕ"تفسٌره"؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
 للنا: وهذا إسناد صحٌح.
 وصححه ابن حبان.

احتج مسلم بداود بن  ولال الحاكم فً "الموضع األول": "هذا حدٌث صحٌح؛ فمد احتج البخاري بعكرمة، ولد
 أبً هند ولم ٌخرجاه".

 وتعمبه الذهبً فمال: "هو على شرط البخاري".
 للنا: لم ٌخرج البخاري فً "صحٌحه" لداود بن أبً هند؛ فهو صحٌح فمط.

 ولال الحاكم فً "الموضع الثانً والثالث": "هذا حدٌث صحٌح ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.
 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ.ٙ/ ٗمنثور" )وذكره السٌوطً فً "الدر ال

(، ٖٔٓٗٔرلم  2ٖ/ ٕٔط األعظمً(، وابن أبً شٌبة ) - 15ٕٙأخرجه سعٌد بن منصور فً "سننه" )رلم (ٖ)
، والطبري فً "جامع البٌان" -( ٘٘ٔومن طرٌمه الواحدي فً "أسباب النزول" )ص -( 1ٓٔ/ ٔوأحمد )

(، وأبو عبٌد فً "األموال" 5ٖٕٔرلم  2ٖ، 2ٕ/ ٗ"البحر الزخار" )، والبزار فً 2ٖٖ/ٖٔ(:ص5٘ٙ٘ٔ)
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ا، الثالث : أنها نزلت ف ً المهاجرٌن واألنصار ممن شهد بدراا فاختلفوا، وكانوا أثبلثا
فنزلت:}ٌَْسؤَلُونََن َعِن األَْنفَاِل{ اآلٌة . فملّكه هللا رسوله فمسمه كما أراه هللا ، لاله عكرمة
(ٔ) ،

 .(ٖ)، وابن جرٌج(ٕ)والضحان
من كان لبلهم فسؤلوا  والرابع : أنهم لم ٌعلموا حكمها وشّكوا فً إحبللها لهم مع تحرٌمها على

 .(ٗ)عنها لٌعلموا حكمها من تحلٌل أو تحرٌم فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة
لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال : إن هللا تعالى أخبَر فً هذه  

نها هلل ، وأنه جعلها اآلٌة عن لوم سؤلوا َرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص األنفال أن ٌُعطٌهموها ، فؤخبرهم هللا أ
 لرسوله.

وإذا كان ذلن معناه ، جاز أن ٌكون نزولها كان من أجل اختبلؾ أصحاب رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص فٌها وجابز أن ٌكون كان من أجل مسؤلة من سؤله السٌؾ الذي ذكرنا عن سعد أنه سؤله إٌاه 

 .(٘)"وجابز أن ٌكون من أجل مسؤلة من سؤله لسم ذلن بٌن الجٌش
عن  -أٌها النبً-ٌسؤلن أصحابن  [، أي:"ٔ}ٌَْسؤَلُونََن َعِن اأْلَْنفَاِل{ ]األنفال : لوله تعالى:

  .(ٙ)"كٌؾ تمسمها بٌنهم؟« بدر»الؽنابم ٌوم 
 التً سؤلوه عنها، خمسة ألوال : «األنفال»وفً هذه 

، (ٓٔ)ولتادة ،(5)، ومجاهد(1)، وعكرمة(2)أحدها : أنها الؽنابم ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)والضحان

                                                                                                                                                                               

عن دمحم بن عبٌد هللا الثمفً عن  -وهو أبو إسحاق-كتاب الخمس( من طرٌك أبً معاوٌة نا الشٌبانً  - 1ٕٖ)ص 
 سعد به.

 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ النمطاعه بٌن دمحم الثمفً وسعد؛ فإنه لم ٌدركه.
 (.ٕٖٗم انظر: "المراسٌل" )رل
(: "إسناده ضعٌؾ؛ النمطاعه".ا. ٙ٘٘ٔرلم  21/ ٖفً "تحمٌمه للمسند" ) -رحمه هللا-ولال الشٌخ أحمد شاكر 

 هـ.
 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.ٖ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

، ٖٔ٘/ ٔ" )(، والنسابً فً "التفسٌر25ٖٓ(، والترمذي )رلم 2ٕٗٓ(، وأبو داود )رلم 21ٔ/ ٔوأخرج أحمد )
/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )2ٕٖ/ٖٔ(:ص2٘ٙ٘ٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٕٙٔرلم  ٗٔ٘
/ ٕ(، والحاكم )ٕٖٔ/ 1(، وأبو نعٌم فً "الحلٌة" )2ٖ٘رلم  1ٗ/ ٕ( وأبو ٌعلى فً "المسند" )12٘٘/ 5ٗٙٔ
عن عاصم بن بهدلة عن مصعب  ( جمٌعهم من طرٌك أبً بكر بن عٌاش5ٕٔ/ ٙ(، والبٌهمً فً "سننه" )ٕٖٔ

بن سعد عن سعد؛ لال: للت ٌا رسول هللا! لد شفانً هللا من المشركٌن؛ فهب لً هذا السٌؾ، لال: "إن هذا 
السٌؾ لٌس لن وال لً، ضعه"، لال: فوضعته، ثم رجعت؛ للت: عسى أن ٌعطً هذا السٌؾ الٌوم من لم ٌبل 

ًَّ شًء، لال: "كنت سؤلتنً السٌؾ ولٌس هو لً، ببلبً، لال: إذ رجل ٌدعونً من ورابً، لال: ل لت: لد أنزل ف
سُوِل{. ِ َوالرَّ  وإنه لد وهب لً فهو لن" لال: وأنزلت هذه اآلٌة: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اأْلَْنفَاِل لُِل اأْلَْنفَاُل َّلِلَّ

 للنا: وهذا إسناد حسن.
 لال الترمذي: "حدٌث حسن صحٌح".
 اإلسناد ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً. ولال الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح

 .( وزاد نسبته البن المنذر وابن مردوٌهٖ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .25ٖ/ٖٔ(:ص2ٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .25ٖ/ٖٔ(:ص2ٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .25ٖ-21ٖ/ٖٔ(:ص1ٙٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٖٓ-25ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٖٔ(:صٖٗٙ٘ٔ(، و)ٖٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖ٘/ٖٔ(:ص1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖ٘/ٖٔ(:ص5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٔٙ/ٖٔ(:صٖ٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٖٔ(:صٖٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٕ)الثانً:أنها السراٌا التً تتمدم الجٌش، حكاه الماوردي عن الحسن
، (ٖ)الثالث : األنفال ما شذَّ من المشركٌن إلى المسلمٌن بؽٌر لتال من دابة أو عبد ، لاله عطاء

 .(ٗ)وهو أحد لولً ابن عباس
لؽنابم التً جعلها هللا تعالى ألهل الخمس ، وهذا الرابع : أن األنفال الخمس من الفًء وا

 .(٘)لول مجاهد
 .(ٙ)الخامس : أنها زٌادات ٌزٌدها اإلمام بعض الجٌش لما لد ٌراه من الصبلح

، لوُل من لال : هً «األنفال»لال الطبري:" وأولى هذه األلوال بالصواب فً معنى :  
من َسْهمه على حمولهم من المسمة ،  وإما  زٌادات ٌزٌدها اإلمام بعض الجٌش أو جمٌعهم ، إما

ا لمن معه من جٌشه على ما فٌه  مما وصل إلٌه بالنفل ، أو ببعض أسبابه ، ترؼٌباا له ، وتحرٌضا
صبلحهم وصبلح المسلمٌن ، أو صبلح أحد الفرٌمٌن. ولد ٌدخل فً ذلن ما لال ابن عباس من 

طاء من أن ذلن ما عاد من المشركٌن إلى أنه الفرس والدرع ونحو ذلن ، وٌدخل فٌه ما لاله ع
المسلمٌن من عبد أو فرس ، ألن ذلن أمره إلى اإلمام ، إذا لم ٌكن ما وصلوا إلٌه بؽلبة ولهر،  

 .(2)ٌفعل ما فٌه صبلح أهل اإلسبلم ، ولد ٌدخل فٌه ما ؼلب علٌه الجٌش بمَهر"
 :(5)لوالن «النفل»، وفً (1)جمع: َنفَل «األنفال»و
 :(ٓٔ)أنه العطٌة ، ومنه لٌل للرجل الكثٌر العطاء : نوفل ، لال الشاعرأحدهما : 

فَر   أُخو رؼاِبَب ٌُْعِطٌها وٌُْسؤَلُها            ٌؤَبى الظُّبلَمةَ ِمْنهُ النّْوفَُل الزُّ
 فالنوفل : الكثٌر العطاء . والزفر : الحمال لؤلنفال ، ومنه سمً الرجل زفر .

 :(ٔٔ)الزٌادة من الخٌر ومنه صبلة النافلة . لال لبٌد بن ربٌعةوالمول الثانً : أن النفل 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٙ/ٖٔ(:صٖٙٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٖٔ(:ص5ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٖٔ(:ص2ٗٙ٘ٔ)-(٘ٗٙ٘ٔ(، و)ٖٗٙ٘ٔ)-(ٔٗٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٖٔ(:ص5ٗٙ٘ٔ(، و)1ٗٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٙ-ٖٙٙ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٗ/ٕ، والنكت والعٌون:2ٖٙ-ٖٙٙ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
، "معانً 2٘/ ٔ، "الكامل" للمبرد: 5ٓورد البٌت منسوباا له فً أكثر المصادر التالٌة: "األصمعٌات" (ٓٔ)

، "تهذٌب اللؽة" ٕٕ٘، "األضداد" البن األنباري:ٕ٘٘، "جمهرة أشعار العرب" صٕ٘ٗ/ ٔالمرآن" للزجاج: 
، "إعراب المرآن" المنسوب ٕٔ/ ٕ، "أمالً المرتضى" ٕٔ٘)نفل(، "شرح األبٌات المشكلة"  2ٖٖٙ/ ٗ

/ ٖ، "اللسان" ٖٗٗ/ ٔ، "زاد المسٌر" 5ٕٔ/ ٕ، "التنبٌه واإلٌضاح" البن بري: ٙٙٙ، ٘ٙٙ/ ٕللزجاج: 
وردت رواٌته فً  5٘ٔٔ، 1ٙٔ، 1٘ٔ/ ٔ)نفل(، "خزانة األدب"  ٓٔ٘ٗ/ 1)لفر(،  2ٖٓٔ/ ٙ)زفر(،  1ٕٗٔ

، من: )السلب( -بالبناء للمعلوم-"األضداد": )ٌعطاها( بدالا من: )ٌعطٌها(، كما وردت رواٌته كذلن: )وٌَْسلُبُها( 
 بدالا من: )ُوٌسؤلُها(.

الشاعر فً رثاء أخٌه من أمه: المنتشر بن وهب الباهلً. والرؼابب: هً العطاٌا  والبٌت من لصٌدة لالها
الكثٌرة. والمفرد: )َرِؼٌبة(، وهً: ما ٌُرَؼب فٌه من أشٌاء. والظُّبلَمة: هً ما تطلبه عند الظالم، وهً: اسٌم لما 

 م وضمها.بكسر البل -: )الظلٌمة(، و )المظِلمة( -كذلن-أُِخذَ من اإلنسان ظلما. وٌمال 
)نفل( ٌنمل عن ابن  ٓٔ٘ٗ/ 1والنوفل: السٌد من الرجال الكثٌر اإلعطاء للنوافل، وهً: العطاٌا. وفً "اللسان" 

األعرابً: )للنوافل: من ٌنفً عنه الظلم من لومه؛ أي: ٌدفعه(؛ من )انتفل من الشًء(: انتفى وتبرأ منه، و 
 انظر المرجع السابك. )انتفل(، و )انتفى( بمعنى واحد، كؤنه إبدال منه.

ٌْن، أو ِدٌَة، مطٌماا لها. وأصلها من: )اْزَدفَر(؛ أي: َحَمل.  َفر: السٌد الذي ٌتحمل باألموال فً الَحَماالت من َد والزُّ
ْفُر: الَحْمل من لولن: )زفََر الِحمل، ٌزِفُرهُ، زْفرا(، و )ازدفََرهُ(  ا-والزَّ  ؛ أي: حمله.-أٌضا

/ ٕسد، والجمل الضخم، والرجل الشجاع، والجواد. انظر: )زفر( فً "تهذٌب اللؽة" )ُزفَر( لؤل -كذلن-وٌمال 
 .1ٗٔٔ/ ٖ، "اللسان" 1ٖ٘ٔ

، واللسان: "نفل" ، وؼٌرها كثٌر ، فاتحة لصٌدة له ٕٓٗ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٔٔ/  ٕ( دٌوانه (ٔٔ)
 .طوٌلة
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ٌْثًِ َوَعَجلْ  ٌُْر نََفْل               َوِبإِْذِن هللاِ َر  إِنَّ تَْمَوى َربِّنا َخ
سُوِل{ ]األنفال : لوله تعالى:  ِ َوالرَّ [، أي:" لل لهم: إنَّ أمرها إلى هللا ٔ}لُِل اأْلَْنفَاُل َّلِلَّ
 .(ٔ)فالرسول ٌتولى لسمتها بؤمر ربه"ورسوله، 
َ{ ]األنفال : لوله تعالى:  [، أي:" فاتموا عماب هللا وال تُمَدموا على معصٌته، ٔ}فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٕ)واتركوا المنازعة والمخاصمة بسبب هذه األموال"
ب ٌمول تعالى ذكره : فخافوا هللا أٌها الموم ، واتموه بطاعته واجتنا لال الطبري:" 
 .(ٖ)معاصٌه"
أي : اتموا هللا فً أموركم ، وأصلحوا فٌما بٌنكم وال تظالموا وال لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)تخاصموا وال تشاجروا ؛ فما آتاكم هللا من الهدى والعلم خٌر مما تختصمون بسببه"
ٌْنِكُْم{ ]األنفال : لوله تعالى:   .(٘)[، أي:" وأصلحوا الحال بٌنكم"ٔ}َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَ
( كما أمره هللا من ٗأي : فً لسمه بٌنكم على ما أراده هللا ، فإنه لسمه ) لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)العدل واإلنصاؾ"
ٌْنِكُْم{ ]األنفال : لوله تعالى:واختلؾ فً    [، على لولٌن:ٔ}َوأَْصِلُحوا ذَاَت َب
الولعة مع رسول هللا صلى هللا أمر من هللا الذٌن ؼنموا الؽنٌمة ٌوم بدر ، وشهدوا أنه أحدهما: 

علٌه وسلم إذ اختلفوا فً الؽنٌمة : أن ٌردَّ ما أصابوا منها بعُضهم على بعض. وهذا لول 
 .(1)، وابن جرٌج(2)لتادة

ًٌ لهم عن االختبلؾ فٌما اختلفوا فٌه من أمر والثانً: أن  هذا تحرٌج من هللا على الموم ، ونه
 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، ومجاهد(5)وهذا لول ابن عباس الؽنٌمة وؼٌره.
َ َوَرسُولَهُ إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمِنٌَن{ ]األنفال : لوله تعالى:  [، أي:" والتزموا طاعة ٔ}َوأَِطٌعُوا َّللاَّ

 .(ٕٔ)هللا ورسوله إن كنتم مإمنٌن؛ فإن اإلٌمان ٌدعو إلى طاعة هللا ورسوله"

معناه : وانتهوا أٌها الموم الطالبون األنفال ، إلى أمر هللا وأمر رسوله  لال الطبري:" 
فٌما أفاء هللا علٌكم ، فمد بٌن لكم وجوهه وسبله، إن كنتم مصدلٌن رسول هللا فٌما آتاكم به من 

 .(ٖٔ)عند ربكم"
، عن ابن زٌد: " }فاتموا هللا وأصلحوا ذات بٌنكم وأطٌعوا هللا ورسوله إن كنتم مإمنٌن{ 

 .(ٗٔ)فسلموا هلل ولرسوله ، ٌحكمان فٌها بما شاءا ، وٌضعانها حٌث أرادا"
 واختلؾ أهل العلم فً نسخ هذه اآلٌة على لولٌن :

ِ ُخُمَسهُ  ٍء فَؤَنَّ َّلِلَّ ًْ ن َش أحدهما : أنها منسوخة بموله تعالى:}َواْعلَُمواْ أَنََّما ؼنِْمتُم ّمِ
سُوِل{ ]االنفال :   .(ٔ)، والسدي(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)، لاله عكرمة [ . اآلٌة َٔٗوِللرَّ

                                                             
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٖ/ٖٔ(:ص21ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖٖ/ٖٔ(:ص25ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٗ/ٖٔ(:ص1ٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٗ/ٖٔ(:ص1ٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٖٔ(:ص1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٖٔ(:ص1ٖٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .1ٖٓ/ٖٔ(:ص2ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٖٔ(:ص2ٗٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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والمول الثانً : أنها ثابتة الحكم ومعنى ذلن ؛ لل األنفال هلل ، وهً ال شن هلل مع الدنٌا 
بما فٌها واآلخرة ، والرسول ٌضعها فً مواضعها التً أمره هللا بوضعها فٌها ، لاله ابن زٌد 

(ٕ). 
ٌمال : إن هللا جل ثناإه أخبر أنه جعل لال الطبري:"والصواب من المول فً ذلن أن 

األنفال لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌُنّفِل من شاء ، فنفّل الماتل السََّلب ، وجعل للجٌش فً البَْدأة الربع ، وفً 
ا فً بعض المؽازي. فجعل هللا  ا بعٌرا ا بعد سُْهَمانهم بعٌرا الرجعة الثلث بعد الخمس. ونفَّل لوما

ألنفال إلى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌنفِّل على ما ٌرى مما فٌه صبلُح المسلمٌن ، وعلى من تعالى ذكره حكم ا
 بعده من األبمة أن ٌستَنّوا بسُنته فً ذلن.

ولٌس فً اآلٌة دلٌل على أن حكمها منسوخ ، الحتمالها ما ذكرُت من المعنى الذي 
سوخ ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها ، وصفت. وؼٌر جابز أن ٌحكم بحكم لد نزل به المرآن أنه من

فمد دللنا فً ؼٌر موضع من كتبنا على أن ال منسوخ إال ما أبطل حكمه حادُث حكٍم بخبلفه ، 
 ٌنفٌه من كل معانٌه ، أو ٌؤتً خبٌر ٌوجب الحجةَ أن أحدهما ناسٌخ اآلخَر.

ل هللا ولد ذكر عن سعٌد بن المسٌب : أنه كان ٌنكر أن ٌكون التنفٌل ألحد بعد رسو
أرسل »ملسو هيلع هللا ىلص ، تؤوٌبل منه لمول هللا تعالى : " لل األنفال هلل والرسول "... عن دمحم بن عمرو لال : 

سعٌد بن المسٌب ؼبلمه إلى لوم سؤلوه عن شًء ، فمال : إنكم أرسلتم إلً تسؤلونً عن األنفال ، 
 .(ٖ)«فبل نَفَل بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

بٌنا أن لؤلبمة أن ٌتؤسَّْوا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً مؽازٌهم بفعله ، فٌنفِّلوا على نحو ما كان ولد 
ا للمسلمٌن" ٌنفل ، إذا كان التنفٌل صبلحا
(ٗ). 

 الفوابد:
 األمر بتموى هللا عز وجل وإصبلح ذات البٌن. -ٔ

ولاٌة من ؼضبه وسخطه وهً أن ٌجعل العبد بٌنه وبٌن ربه  تموى هللا:فضٌلة التموى،  -ٕ
وعذابه، وهً أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب هللا، وأن تترن معصٌة 

، وأساس تموى هللا خشٌة هللا وذلن من عمل (٘)هللا على نور من هللا تخاؾ عماب هللا
 ِ ْم َشعَابَِر َّللاَّ فَإِنََّها ِمن تَْمَوى الملب، ولذا أضافها المرآن إلٌه ولال: " ذَِلَن َوَمن ٌُعَّظِ

 .[ٕٖالحج: {]اْلمُلُوبِ 
وهللا تعالى ٌؤمر المإمنٌن بالتموى لبل أوامره سبحانه لتكون حافزاا له على 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ اتَّمُواْ َّللّاَ َواْبتَؽُواْ إِلٌَِه اْلَوِسٌلََة }إمتثال ما ٌؤمر به، كما فً لوله تعالى: 
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا }ولال تعالى:[، ٖ٘ :المابدة{]َسبٌِِلِه لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ  َوَجاِهُدواْ فًِ

َ َولُولُوا لَْوالا َسِدٌداا * ٌُْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُمْ  [، 2ٔـ  2ٓاألحزاب: {]َّللاَّ
اِدلٌِنَ  }ولال تعالى: ولال [، 5ٔٔالتوبة: {]ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ اتَّمُواْ َّللّاَ َوكُونُواْ َمَع الصَّ
ْإِمنٌِنَ }تعالى: نِكُْم َوأَِطٌعُواْ َّللّاَ َوَرسُولَهُ إِن كُنتُم مُّ ٌْ  .[ٔ:األنفال{]فَاتَّمُواْ َّللّاَ َوأَْصِلُحواْ ذَاَت بِ

ا لئلنتهاء عنها، كما وٌذكر هللا فً المرآن التموى أح ا لبل النواهً، لتكون دافعا ٌانا
ْإِمِنٌَن * }فً لوله تعالى:  بَا إِن كُنتُم مُّ ًَ ِمَن الّرِ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ اتَّمُواْ َّللّاَ َوذَُرواْ َما َبِم

َن َّللّاِ َوَرسُوِلهِ  بل ٌمص علٌنا [، 15ٕـ  21ٕالبمرة: {]فَإِن لَّْم تَْفعَلُواْ فَؤْذَنُواْ بَِحْرٍب ّمِ
ا،  ا دعوا ألوامهم إلى تموى هللا، كما نجد فً سورة الشعراء نوحا المرآن أن الرسل جمٌعا

ا ٌمول كل منهم لمومه:  ا، وشعٌبا ا ولوطا   آل{]فَاتَّمُواْ َّللّاَ َوأَِطٌعُون}وهوداا، وصالحا
 .[ٓ٘عمران: 

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٓ/ٖٔ(:ص2ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٔ/ٖٔ(:ص2ٙٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٖ/ٖٔ(:ص22ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٖ-1ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٓفمه النصر والتمكٌن للصبلبً :(٘)
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لتموى، كما لال تعالى: ولهذا جعل المرآن وصٌة هللا لؤلولٌن واآلخرٌن هً ا
ٌَّاكُْم أَِن اتَّمُواْ َّللّاَ } َنا الَِّذٌَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب ِمن لَْبِلكُْم َوإِ ٌْ ولم ٌكتؾ [، ٖٔٔالنساء: {]َولَمَْد َوصَّ

اَل ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ اتَّمُواْ َّللّاَ َحكَّ تُمَاتِِه وَ }المرآن من المإمنٌن بمجرد التموى، بل لال: 
ْسِلُمونَ  ، ومعناه: بذل الجهد واستفراغ الوسع فً [ٕٓٔآل عمران: {]تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ

َ َما  }تمواه عز وجل، فً حدود الطالة واالستطاعة، كما لال فً اآلٌة األخرى: فَاتَّمُوا َّللاَّ
بٌنة لها: أن تموى ، ولٌست هذه اآلٌة ناسخة لآلٌة األخرى، بل م[ٙٔالتؽابن: {]اْستََطْعتُمْ 

ا إال وسعها.  هللا حك تمواه انما تطلب فً إطار الممدور للمكلؾ، وال ٌكلؾ هللا نفسا
 واجتماع الملوب وتؤلٌؾ البٌن ذات إصبلح والجماعة السنة أهل وأصول لواعد من إن -ٖ

 والمجمعٌن للكتاب المخالفٌن الكتاب فً المختلفٌن البدع أهل ذلن فً مفارلٌن الكلمة
 . الكتاب مفارلة على

 التً العظٌمة المواعد من أن تعلمون": هللا رحمه تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ ٌمول
: ٌمول هللا فإن البٌن، ذات وصبلح الكلمة واجتماع الملوب تؤلٌؾ: الدٌن جماع من هً
ٌْنِكُمْ  ذَاتَ  َوأَْصِلُحوا َّللاََّ  فَاتَّمُوا}  بالجماعة تؤمر التً النصوص من ذلن وأمثال{ بَ

 أن كما الجماعة، أهل هم األصل هذا وأهل واالختبلؾ، الفرلة عن وتنهى واالبتبلؾ
 .(ٔ)"الفرلة أهل هم عنهم الخارجٌن

ا اإلسبلم شٌخ ولال  أهل اتفك كما التَّفَمُوا والسنة بالكتاب اعتصموا ولو": أٌضا
 لم ولهذا دٌنهم، أصول من شًء فً ٌختلفوا لم والحدٌث السنة أبمة فإن والحدٌث، السنة
 ابتدعته لما النفً أنكروا بل. بجسم لٌس هللا إن: لال وال جسم هللا إن: منهم أحد ٌمل

 على إنكارهم مع الصفات من الجهمٌة نفته ما وأنكروا وؼٌرهم، المعتزلة من الجهمٌة
 على منه أعظم المعطلة الجهمٌة على كان إنكارهم أن مع خلمه، بصفات صفاته شبه من

 .(ٕ)"التشبٌه مرض من أعظم التعطٌل مرض ألن المشبهة؛
على إصبلح ذات البٌن، وعلى اإلصبلح بٌن  ةالكرٌم اآلٌةحث سبحانه وتعالى فً هذه  -ٗ

المإمنٌن إذا حصل بٌنهم ما ٌفرق جماعتهم، وما ٌكدر علٌهم صفو ألفتهم، وما ذلن إال 
ا متآلفا ا متحابا  .  لٌبمى المجتمع المسلم مترابطا

ال ٌجوز أن ٌبمى بٌن المسلمٌن ما ٌعكر صفو هذه األخوة، لذلن لال علٌه فإنه 
ٌْكُم{  ٌَْن أََخَو َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت ، تعالى: }إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن إِْخَوةٌ فَؤَْصِلُحوا بَ ولال: }فَاتَّمُوا َّللاَّ

ٌْنِكُْم{ ]األنفال:  [ .ٔبَ
األمور التً تعكر صفو األخوة اإلٌمانٌة، وتضعؾ  ولال ملسو هيلع هللا ىلص محذراا من بعض

كما بٌّن هللا تعالى، ورسوله  (ٖ)الرابطة: " المسلم أخو المسلم ال ٌظلمه وال ٌسلمه "
ملسو هيلع هللا ىلص ما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه المإمنون فٌما بٌنهم لتموى الرابطة، وتتحمك األخوة، فمن 

ٌد َرسُ  نَُهْم{ ذلن لول هللا تعالى: }ُمَحمَّ ٌْ اُء َعلَى اْلكُفَّاِر ُرَحَماُء بَ ِ َوالَِّذٌَن َمعَهُ أَِشدَّ وُل َّللاَّ
 [ .5ٕ]الفتح:

 
 المرآن

ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزاَدتُْهمْ  ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِلٌَْت َعلَ إٌَِمانًا َوَعلَى  }إِن َما اْلُمْإِمنُوَن ال ِذٌَن إِذَا ذُِكَر ّللا 
 [ٕ({ ]األنفال : ٌَٕتََوك لُوَن ) َربِِّهمْ 
 التفسٌر:

                                                             
 ."1ٕ/ٓ٘انظر: مجموع فتاوى شٌخ اإلسبلم "(ٔ)

 .".٘/2ٖٙانظر: درء تعارض العمل والنمل "(ٕ)
. ومسلم، كتاب البر 52/٘اب ال ٌظلم المسلم المسلم، الصحٌح مع الفتح متفك علٌه: البخاري، كتاب المظالم، ب(ٖ)

 .55ٙٔ/ٗ... ، باب تحرٌم الظلم، 
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إنما المإمنون باهلل حماا هم الذٌن إذا ذُِكر هللا فزعت للوبهم، وإذا تلٌت علٌهم آٌات المرآن زادتهم 
إٌماناا مع إٌمانهم، لتدبرهم لمعانٌه وعلى هللا تعالى ٌتوكلون، فبل ٌرجون ؼٌره، وال ٌرهبون 

 سواه.
ُ َوِجَلْت لُلُوبُُهْم{ ]األنفال : لوله   [، أي:" إنما ٕتعالى:}إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

 .(ٔ)المإمنون باهلل حماا هم الذٌن إذا ذُِكر هللا فزعت للوبهم"
ٌمول تعالى ذكره : لٌس المإمن بالذي ٌخالؾ هللا ورسوله ، وٌترن اتباَع  لال الطبري:" 
نزله إلٌه فً كتابه من حدوده وفرابضه ، واالنمٌاد لحكمه ، ولكن المإمن هو الذي إذا ذكر ما أ

 .(ٕ)هللا َوِجل للبه ، وانماد ألمره ، وخضع لذكره ، خوفاا منه ، وفََرلاا من عمابه"
 [، وجهان:َٕوِجَلْت لُلُوبُُهْم{ ]األنفال :  وفً لوله تعالى:} 

 . (٘)، ولتادة(ٗ)، ومجاهد(ٖ)فت. لاله ابن عباسأحدهما: فَِرلت. أي : فزعت وخا
لال ابن كثٌر:" وهذه صفة المإمن حك المإمن ، الذي إذا ذكر هللا وجل للبه ، أي :  

خاؾ منه ، ففعل أوامره ، وترن زواجره. كموله تعالى : } َوالَِّذٌَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةا أَْو َظلَُموا 
 َ وا َعلَى َما فَعَلُوا َوهُْم  أَْنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاَّ ُ َولَْم ٌُِصرُّ فَاْستَْؽفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمْن ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب إِال َّللاَّ

ا َمْن َخاَؾ َممَاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى ٌَْٖ٘ٔعلَُموَن { ]آل عمران :  [وكموله تعالى : } َوأَمَّ
ًَ الْ   .(ٙ)[ "ٔٗ،  َٓٗمؤَْوى { ]النازعات : فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِه
لال سفٌان الثوري : "سمعت السدي ٌمول فً لوله تعالى : } إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إَِذا  

ُ َوِجَلْت لُلُوبُُهْم{ لال : هو الرجل ٌرٌد أن ٌظلم  فٌمال له : اتك  -أو لال : ٌهم بمعصٌة  -ذُِكَر َّللاَّ
 .(2)هللا فٌَجل للبه"

 .(1)الثانً : َرّلْت. ذكره الماوردي
  ُ عن شهر بن حوشب ، عن أم الدرداء فً لوله : "} إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

َوِجلَْت لُلُوبُُهْم { لالت : الوجل فً الملب إحراق السعفة ، أما تجد له لشعرٌرة ؟ لال : بلى. لالت 
 .(5)هللا عند ذلن ، فإن الدعاء ٌذهب ذلن"لً : إذا وجدت ذلن فادع 

ٌَاتُهُ َزاَدتُْهْم إٌَِماناا{ ]األنفال :   ٌِْهْم آ ٌَْت َعلَ [، أي:" وإذا تلٌت علٌهم ٕلوله تعالى:}َوإِذَا تُِل
 .(ٓٔ)آٌات المرآن زادتهم إٌماناا مع إٌمانهم، لتدبرهم لمعانٌه"

ا ، وأٌمن أنها من عند هللا ، فازداد وإذا لربت علٌه آٌات كتابه صّدق به لال الطبري:" 
بتصدٌمه بذلن ، إلى تصدٌمه بما كان لد بلؽه منه لبل ذلن ، تصدٌماا. وذلن هو زٌادة ما تلى 

علٌهم من آٌات هللا إٌَّاهم إٌماناا"
(ٔٔ). 

 [، لوالن:َٕزاَدتُْهْم إٌَِماناا{ ]األنفال :  وفً لوله تعالى:} 
ا. لاله ابن عباس  .(ٕٔ)أحدهما : تصدٌما

 .(ٖٔ)لاله الربٌعالثانً : خشٌة .
 .(ٔ)فً لوله: "}زادتهم إٌمانا{، لال: اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص"عن مجاهد  

                                                             
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘٘ٙٔ/٘(:ص122ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٙ/ٖٔ(:ص1٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .12ٖ/ٖٔ(:ص5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .٘٘ٙٔ/٘(:ص1221أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٔ/ٗ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:1ٖٙ/ٖٔ(:ص5ٔٙ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٖٔ(:ص1ٗٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .12ٖ/ٖٔ(:ص1ٗٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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لُوَن{ ]األنفال :   [، أي:" وعلى هللا تعالى ٌتوكلون، فبل ٕلوله تعالى:}َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّ
 .(ٕ)ٌرجون ؼٌره، وال ٌرهبون سواه"

 ٌولنون ، فً أن لضاءه فٌهم ماٍض ، فبل ٌرجون ؼٌره ، ٌمول : وباهلل لال الطبري:" 
 .(ٖ)وال ٌرهبون سواه"

أي : ال ٌرجون سواه ، وال ٌمصدون إال إٌاه ، وال ٌلوذون إال بجنابه ،  لال ابن كثٌر:" 
وال ٌطلبون الحوابج إال منه ، وال ٌرؼبون إال إلٌه ، وٌعلمون أنه ما شاء كان ، وما لم ٌشؤ لم 

ه المتصرؾ فً الملن ، وحده ال شرٌن له ، وال معمب لحكمه ، وهو سرٌع ٌكن ، وأن
 .(ٗ)الحساب"
عن لتادة :"}وإذا تلٌت علٌهم آٌاته زادتهم إٌماناا وعلى ربهم ٌتوكلون{، لال : هذا نعت  

 .(٘)أهل اإلٌمان ، فؤثبت نَْعتهم ، ووصفهم فؤثبت ِصفَتهم"
 .(ٙ)ٌتوكلون{، ٌمول : ال ٌرجون ؼٌره"عن ابن عباس لوله : "}وعلى ربهم  
 .(2)لال سعٌد بن جبٌر :"التوكل على هللا جماع اإلٌمان" 
 .(1)"عن سعٌد بن جبٌر أٌضا،  لال: "التوكل على هللا نصؾ اإلٌمانوعن  
 الفوابد:
الوجل عند الذكر، وزٌادة اإلٌمان عند  : ممام ممامات اإلٌمانفً اآلٌة الكرٌمة: ذكر من  -ٔ

 ه.سماع المرآن، والتوكل على هللا وحد
 ، وفٌه الرد علىاإلٌمان ٌزٌد بالطاعة وٌنمص بالعصٌانمن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٕ

: إن اإلٌمان ال ٌزٌد وال ، إذ لالوا(5)المرجبة والكرامٌة وأهل الزٌػ من المدرٌة وؼٌرهم

                                                                                                                                                                               
 .ٙ٘ٙٔ/٘(:ص121ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .12ٖ/ٖٔ(:ص5ٗٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٖٙ/ٖٔ(:ص1ٗٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙ٘ٙٔ/٘(:ص121ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٙ٘ٙٔ/٘(:ص121ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
بمً أن نبٌن هنا لول المعتزلة واألشعرٌة فً الزٌادة والنمصان، إذ لعله ٌتوهم المطلع على ألوالهم أنهم (5)

ٌمولون به كما ٌمول به أهل السنة لتصرٌحهم بذلن فً كتبهم، أما المعتزلة فمد لال عبد الجبار المعتزلً فً كتابه 
ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزاَدتُْهْم إٌَِمانا ... { األنفال: من اآلٌة ) ( اآلٌات، إن هذه ٕمتشابه اللرآن فً لوله تعالى: }َوإِذَا تُِلٌَْت َعَل

اآلٌة تدل على أن اإلٌمان ٌزٌد زٌنمص على ما نمول به، ألنه إذا كان عبارة عن هذه األمور التً ٌختلؾ التعبد 
 ٖٖٔ - ٕٖٔن البلزم لبعضهم أكثر مما ٌلزم الؽٌر فتجب صحة الزٌادة والنمصان" ص فٌها على المكلفٌن فٌكو
 طبع دار النصر.

ا "فإن لال أفتمولون فً اإلٌمان إنه ٌزٌد وٌنمص لٌل له: نعم، ألن  ولال فً المختصر فً أصول الدٌن أٌضا
من الواجب على ؼٌره، فهو ٌزٌد اإلٌمان كل واجب ٌلزم المكلؾ المٌام به، والواجب على بعض المكلفٌن أكثر 

مإسسة الهبلل  2ٕٗ/ٔوٌنمص من هذا الوجه"، ضمن مجموعة رسابل العدل والتوحٌد تحمٌك دمحم عماره 
فمرادهم بهذا المول أن الزٌادة والنمصان تكون من ناحٌة تكلٌؾ البعض بؤكثر من البعض اآلخر، كمن ٌملن 

 ب فٌكون المالن إٌمانه أزٌد وؼٌر المالن إٌمانه أنمص.نصاب الزكاة فإٌمانه أكثر ممن ال ٌملن النصا
وهذا المول ال ٌتفك مع لول أهل السنة أن اإلٌمان ٌزٌد بالطاعة وٌنمص بالمعصٌة، ألن أهل السنة ٌجعلونه من 

 ناحٌة الطاعات وأإلبن ٌجعلونه من ناحٌة التكلٌؾ.
السنة وٌمثلون له بمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً النساء "إنكن  وما ذكره المعتزلة وجه من أوجه الزٌادة والنمصان ٌذكره أهل

نالصات عمل ودٌن" وفسر نمصان الدٌن بترن الصبلة حال الحٌض والنفاس، إال أنه على حسب لول المعتزلة 
 أن النساء ال ٌمكن أن ٌكون فٌهن من تكون أعلى إٌماناا من أي رجل مسلم وهذا باطل، فإن عند أهل السنة أن
ا وأرفع من  هذا عام فً جنس النساء أنمص إٌماناا من جنس الرجال. أما األفراد فإن فً النساء من هن أكمل إٌمانا
كثٌر من الرجال، حٌث ٌرتفع إٌمانها بالطاعات حتى ٌؽطً هذا النمص، وٌنمص إٌمان كثٌر من الرجال بسبب 

ا من كثٌر من النساء، ومن المث ال الواضح على ذلن فً النساء أمهات المإمنٌن المعاصً حتى ٌصبح ألل إٌمانا
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. وفٌما ٌؤتً نذكر أهم اآلثار اء كإٌمان سابر العصاة من الخلكٌنمص وإن إٌمان األنبٌ
 الواردة على أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص:

 .(ٔ)"امشوا بنا نزدد إٌمانا"عن إبراهٌم عن علممة أنه كان ٌمول ألصحابه:  -
 .(ٕ)لال رجل لعلممة أمإمن أنت؟ لال أرجو إن شاء هللا -
اإلٌمان، فمال: لول وعمل ٌزٌد وٌنمص،  سؤلت ابن عٌٌنة عن"عن إسحاق بن بهلول لال:  -

 .(ٖ)"أما تمرأ }ِلٌَْزَداُدوا ِإٌَماناا َمَع إٌَِمانِِهْم{
وٌنمص؟ لال:  وعن أبً نصر فتح بن المؽٌرة لال: لٌل لسفٌان بن عٌٌنة: اإلٌمان ٌزٌد -

فً ؼٌر موضع؟ لٌل فٌنمص؟ لال:  (٘)}وزدناهم هداى{  (ٗ)ألٌس تمرإون }فزادهم إٌماناا{
 .(ٙ)لٌس شًء ٌزٌد إال وهو ٌنمص

وعن الحمٌدي لال: سمعت ابن عٌٌنة ٌمول: اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص. فمال له أخوه إبراهٌم بن  -
عٌٌنة: ٌا أبا دمحم ال تمولن: ٌزٌد وٌنمص فؽضب، ولال: اسكت ٌا صبً بل ٌنمص حتى ال 

 .(2)ٌبمى منه شًء
لوٌن، سمعت ابن عٌٌنة ؼٌر مرة ٌمول: اإلٌمان لول وعمل. لال ابن  وعن دمحم بن سلٌمان -

عٌٌنة: وأخذناه ممن لبلنا، وأنه ال ٌكون لول إال بعمل، لٌل البن عٌٌنة: ٌزٌد وٌنمص، لال: 
 .(1)فؤي شًء إذا

وعن أبً عبد هللا لال: سمعت سفٌان بن عٌٌنة ٌمول: إذا سبل أمإمن أنت؟ إن شاء لم ٌجبه،  -
لن إٌاي بدعة وال أشن فً إٌمانً وال ٌعنؾ من لال: إن اإلٌمان ٌنمص أو إن ولال: سإا

 .(5)لال: إن شاء هللا لٌس ٌكره ولٌس بداخل فً الشن
وعن عبد الرزاق لال: سمعت سفٌان الثوري وابن جرٌج ومالن بن أنس ومعمر بن راشد  -

 .(ٔ)وٌنمص وسفٌان بن عٌٌنة ٌمولون: إن اإلٌمان لول وعمل ٌزٌد

                                                                                                                                                                               

ومرٌم بنت عمران والنساء المشهورات بالدٌانة والصبلح من الصحابٌات وؼٌرهن، وعلى لول المعتزلة إن أي 
ا من أمهات المإمنٌن ومرٌم بنت عمران وؼٌرهن وهذا باطل.  رجل مسلم ٌكون أرفع إٌمانا

التصدٌك وال ٌدخلون العمل فً اإلٌمان، فلهذا الفاسك عندهم مإمن  أما األشعرٌة فإنهم ٌعرفون اإلٌمان بؤنه
 كامل اإلٌمان.

 ولهم فً الزٌادة والنمصان بالنسبة للتصدٌك لوالن:
المول األول: إن التصدٌك الملبً ال ٌزٌد وال ٌنمص، ألنه متى لبل ذلن كان شكاا ومن المابلٌن بهذا البالبلنً 

، 11ٖن الموافك فً علم الكبلم ص 5ٓعرٌة. انظر: العمٌدة النظامٌة ص وذكر الرازي أنه لول أكثر األش
 .55ٖمسابل اإلٌمان للماضً أبً ٌعلى ص 

والمول الثانً: إنه ٌمبل الزٌادة والنمصان من حٌث الؽفلة والذكر ووضوح األدلة والبراهٌن، وبه لال الرازي 
، الموافك فً علم الكبلم ص ٕٕ٘ن للبؽدادي ص والؽزالً واإلٌجً ونصره فً تحفة المرٌد. انظر: أصول الدٌ

 .ٔ٘تحفة المرٌد ص  ٖٗٔ، وااللتصاد فً االعنتماد للؽزالً ص 11ٖ
وهذا المول ٌمول به السلؾ كما ، وهو أن الزٌادة والنمصان تكون فً تصدٌك الملب، ولد ذكر شٌخ اإلسبلم عدة 

 .ٙٙ٘ - ٗٙ٘/2أوجه من التفاضل فً تصدٌك الملب ومعرفته. انظر: الفتاوى 
/ ٘( وأصول االعتماد )ٕٖٖٙٓ/ٗٙٔ/ ٙ( والمصنؾ )ٗٓٔابن أبً شٌبة فً كتاب اإلٌمان )(ٔ)

ٕٖٔٓ/ٔ2ٖٓ). 
( وأبو ٕٗ( وفً اإلٌمان )2ٖٖٗٓو ٖٖٖٗٓ/ٔٙٔ/ ٙ( وابن أبً شٌبة فً المصنؾ )5ٙالسنة لعبد هللا )(ٕ)

 .(ٖ٘ٔ/ٖٔٓ/ ٔوالشرٌعة )( 1ٕٔٔ/11ٖ/ ٕ( وابن بطة فً اإلبانة )٘ٔعبٌد فً اإلٌمان )
 .(ٕٗٓٔ/5ٔ٘/ ٖالسنة للخبلل )(ٖ)
 (.2ٖٔآل عمران اآلٌة )(ٗ)
 .(ٖٔالكهؾ اآلٌة )(٘)
 .(2ٕٔ/ٕٗٙ/ /ٔ( والشرٌعة )ٕٗٔٔ/1٘ٓ/ ٕاإلبانة )(ٙ)
( 1ٕٙ/2ٕٕ/ ٔ( والشرٌعة )2ٗ٘ٔ/ٕٖٓٔ/ ٘( وأصول االعتماد )٘٘ٔٔ/ 1٘٘ - 1٘ٗ/ ٕاإلبانة )(2)

 .(1ٕالعدنً )واإلٌمان لدمحم بن ٌحٌى 
 .(55( والسنة لعبد هللا )ٖٕٙ/2ٕٔ/ ٔ( والشرٌعة )2٘ٔٔ/ 2/1٘٘/ ٕاإلبانة )(1)
( والسنة 1ٖٔ/ٖٖٓ/ ٔ( وبنحوه فً الشرٌعة )ٖٕٔٔ/11ٔ/ ٕ( واإلبانة )25ٙٔ/ٗ٘ٓٔ/ ٘أصول االعتماد )(5)

 .(1ٖلعبد هللا )
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الدلٌل على أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص بالطاعة وٌنمص بالمعصٌة ما روي أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ومن -
أنه لال: "ال ٌسرق السارق حٌن ٌسرق وهو مإمن، وال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو 

والمراد به كمال  .(ٕ)مإمن، وال ٌشرب الخمر حٌن ٌشرب وهو مإمن، والتوبة معروفة"
 .(ٖ)"ال إٌمان لمن ال أمانة له" كموله: ،اإلٌمان

أنه لال: "هذا اإلسبلم ودور دارة فً وسطها  -رضً هللا عنهما  -وعن دمحم بن علً  -
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٌزنً الزانً  :أخرى، ولال: هذا اإلٌمان ممصور فً اإلسبلم، ولال

إمن، وال ٌسرق حٌن ٌسرق حٌن ٌزنً وهو مإمن، وال ٌشرب الخمر حٌن ٌشربها وهو م
وهو مإمن" لال: ٌخرج من اإلٌمان إلى اإلسبلم، وال ٌخرج من اإلسبلم، فإذا تاب تاب هللا 

 .(ٗ)"علٌه ورجع إلى اإلٌمان
وفً وراٌة أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: " إذا زنى العبد خرج منه اإلٌمان، فكان على  -

 .(٘)ع إلٌه"رأعه كالظلة فإذا أللع رج
أنهما لاال: "اإلٌمان ٌزٌد  -رضً هللا عنهما  -وروي عن ابن عباس وأبً هرٌرة  -

 .(ٙ)وٌنمص"
وعلً بن أبً طالب وعبد هللا بن مسعود ومعاذ بن  -وكذلن روي عن عمر بن الخطاب  -

جبل وأبً الدرداء وابن عمرو، وعمار، وحذٌفة، وسلمان الفارسً وأبً أمامة، وعبد هللا 
أنهم لالوا:  -رضً هللا عنهم  -رواحة، وجندب بن عبد هللا، وعمٌر بن حبٌب وعابشة بن 

 . (2)"اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص"
رجل منهم  ما مات -رضً هللا عنهم  -كذا وكذا من الصحابة  أدركتلال ابن أبً ملٌكة " -

  .(1)إال وٌخشى على نفسه النفاق"
الزبٌر، وعطاء، وطاووس، ومجاهد،  وكذلن روي عن التابعٌن كعب األحبار وعروة بن -

، وعمر بن عبد العزٌز، وسعٌد بن جبٌر، (ٓٔ)، ومٌمون بن مهران(5)وابن أبً ملٌكة
                                                                                                                                                                               

/ ٕ( واإلبانة )2ٕٙ/2ٕٕ/ ٔوالشرٌعة ) (52( والسنة لعبد هللا )2ٖ٘ٔ/ 5ٕٓٔ - 1ٕٓٔ/ ٘أصول االعتماد )(ٔ)
1ٖٔ/ٔٔٔٗ). 
، ومسلم كتاب اإلٌمان )ب بٌان نمصان 1ٔٔ/ٖأخرجه البخاري كتاب المظالم )ب النهب بؽٌر إذن صاحبه( (ٕ)

 .رضً هللا عنه  -من حدٌث أبً هرٌرة  2ٙ/ٔاإلٌمان بالمعاصً( 
(ٖ) . 
/أ، وعبد هللا بن اإلمام أحمد فً ٕٓٔاإلٌمان ورلة ، واإلمام أحمد فً ٖٔٔأخرجه اآلجري فً الشرٌعة ص (ٗ)

 .2ٖٔ/ٕوابن باطه فً اإلبانة الكبٌر  ٕٖٗ/ٔالسنة 
( والطبري فً تهذٌب اآلثار )برلم: ٕٕٕ/ ٗ( وأخرجه موصوالا أبو داود )٘ٔ/ ٘رواه الترمذي تعلٌماا )(٘)

ن أبً مرٌم أنبؤ نافع بن ٌزٌد، ثنا ( من طرٌك سعٌد ب25٘/ ٕ( وابن منده فً اإلٌمان )ٕٕ/ ٔ( والحاكم )5ٔٓ
 ابن الهاد أن سعٌد بن أبً سعٌد الممبري حدثه أنه سمع أبا هرٌرة ٌمول لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكره.

ولال الحاكم"حدٌت صحٌح على شرٌط الشٌخٌن" ووافمه الذهبً، ولال األلبانً:"وهو كما لاال إال فً نافع فإنما 
ا فهو على شرط مسلم وحده""سلسلة األحادٌث الصحٌحة" ) أخرج له البخاري ( ، وصحح إسناده ٕٕ/ ٕتعلٌما
 .(ٔٙ/ ٕٔالحافظ فً الفتح )

عن مجاهد عنهما، كما أخرج اآلجري  ٔٔٔ، واآلجري فً الشرٌعة ص 1ٕ/ٔأخرجه ابن ماحه فً الممدمة (ٙ)
 - بن ربٌعة الحضرمً عن أبً هرٌرة من طرٌك عبد هللا ٖٗٔ/ٔ، وعبد هللا بن اإلمام أحمد فً السنة ٔٔٔص 

 .-رضً هللا عنه 
 - 5ٗٔ/٘، ثم ذكره على التفصٌل مسنداا إلٌهم انظره: فً 15ٕ/٘عزا إلٌهم هذا المول البللكابً فً السنة (2)

. -رضً هللا عنهم  -، كما أخرج اآلجري ذلن مسنداا إلى عمر بن الخطاب وابن مسعود وعمٌر بن حبٌب 5ٗ1
 .ٕٔٔ - ٔٔٔالشرٌعة 

وذكره البخاري إال أنه لال: "أدركت ثبلثٌن ... "، خ. )ب. خوؾ  5٘٘/٘أخرجه عنه البللكابً فً السنة (1)
 .٘ٔ/ٔالمإمن من أن ٌحبط عمله( . 

، ثمة عبد هللا بن عبٌد هللا بن عبد هللا بن أبً ملٌكة بن عبد هللا بن جدعان. أدرن ثبلثٌن من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص(5)
 .1ٔٔ. التمرٌب -هـ 2ٔٔفمٌه. توفً سنة 

. -هـ 2ٔٔمٌمون بن مهران الجزري الكوفً ثمة فمٌه، ولً الجزٌرة لعمر بن عبد العزٌز، توفً سنة (ٓٔ)
 .ٖٗ٘التمرٌب ص 
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والحسن والزهري، ولتادة، وابن جرٌج، وفضٌل بن عٌاض وؼٌرهم من العلماء الذٌن ال 
 .(ٔ)ٌستوحش من ذكرهم أنهم لالوا اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص

فكان ٌعلمنا اإلٌمان لبل  ٘نا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ونحن فتٌان حزاورةوروي عن جندب أنه لال: "ك -
ا"  .(ٕ)أن ٌعلمنا المرآن ثم تعلمنا المرآن فازددنا إٌمانا

فً مرضه الذي مات فٌه وهو ٌومبذ  (ٗ)أنه لال: "سؤلت المزنً (ٖ)وعن أبً سعٌد الفرٌابً -
ٌومبذ ثمٌل من المرض ٌؽمى علٌه مرة وٌفٌك أخرى، ولد كانوا صرخوا علٌه تلن اللٌلة 
وظنوا أنه لد مات، فملت: أنت أمامً بعد كتاب هللا وسنة نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وإن الناس لد اختلفوا 

نمص، ومنهم من لال: هو لول وعمل من لال اإلٌمان لول وعمل ٌزٌد زٌ فً اإلٌمان فمنهم
ا بلسان ثمٌل: من الذي  ٌزٌد وال ٌنمص، ومنهم من لال هو لول والعمل شرابعه، فمال مجٌبا
لال إنه لول وعمل ٌزٌد زٌنمص؟ للت: مالن، واللٌث بن سعد وابن جرٌج فذكرت له 

م أو معنى جماعة، ثم لال: ال ٌعجبنً وال أحب أن أكفر أحداا لما لال: تسؤلنً عن االس
االسم؟ فتعجبت من سإاله إٌاي مع ما هو فٌه ثم لال: كم أخطؤ فً االسم لٌس من أخطؤ فً 
المعنى، الخطؤ فً المعنى أصعب، ثم لال: ما ٌمول هذا فٌمن عمل بعض األعمال هو مثل 

ثم لال: هذا باب لم أعمل فٌه فكري ولكن انظر لن فٌه، ثم  -ٌرٌد التوحٌد كله  -من جهل 
علٌه فرجع إلٌه بعد العصر، فمال ابن أخٌه عتٌك: إنه سؤل عنن ولال: لل له: أؼمً 

ا ثمٌبلا، ثم لال: الفرٌابً؟ للت:  اإلٌمان لول وعمل، فمعدت عنده حذاء وجهه ففتح عٌنٌه فتحا
ا   ".وتصدٌماا بكتابن (٘)نعم لال: ال خبلؾ بٌن الناس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص طاؾ بالبٌت فمال: إٌمانا

وهذا دلٌل على أن جمٌع األعمال من اإلٌمان لال: "وهذه آخر مسؤلة سؤلت عنها المزنً 
 .(ٙ)ومات بعدها بثبلثة أٌام"

ا" - ا وفمها ا وٌمٌنا  . (2)وروي أن عبد هللا بن مسعود كان ٌمول فً دعابه "اللهم زدنً إٌمانا

دته ونمصانه لال: إذا وعن عمٌر بن حبٌب أنه لال: "اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص. لٌل له: ما زٌا -
 .(1)فذلن زٌادته، وإذا أؼفلنا وضٌعنا ونسٌنا فذلن نمصانه" ٘ذكرنا هللا وحمدناه وسبحانه

وروى مجاهد عن ابن عباس أنه لال لؽلمانه: "من أراد منكم الباءة زوجناه، ال ٌزنً منكم  -
 .(5)ه منعه"زان إال نزع منه نور اإلٌمان، فإن شاء أن ٌرده علٌه رده وإن شاء أن ٌمنع

 
أن التوكل أصل لجمٌع ممامات اإلٌمان واإلحسان، ولجمٌع ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٖ

أعمال اإلسبلم، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما ال ٌموم الرأس إال على 
 البدن فكذلن ال ٌموم اإلٌمان ومماماته وأعماله إال على ساق التوكل.

                                                             
 .5ٙٗ - 5٘ٔ/٘انظر: الرواٌات عنهم وعن ؼٌرهم مسندة عند البللكابً فً السنة (ٔ)
 .1٘٘/ٖإذا اشتد ولوي وخدم، ولٌل: هو الذي لارب البلوغ. انظر: اللسان  حزاورة: جمع حزور وهو الؽبلم(ٕ)
ٖ/1٘٘. 
، وابن منده 5ٖٙ/ٔ، وعبد هللا بن اإلمام أحمد فً السنة ٖٕ/ٔأخرجه ابن ماجه فً الممدمة )ب فً اإلٌمان( (ٖ)

 .5ٗٙ/٘، والبللكابً فً السنة 2ٖٓ/ٕفً اإلٌمان 
لمصري تلمٌذ الشافعً. لال الذهبً: "هو للٌل الرواٌة ولكنه كان هو أبو إبراهٌم إسماعٌل بن ٌحٌى المزنً ا(ٗ)

ا فً الفمه". توفً سنة   .5ٖ/ٕ، طبمات الشافعٌة للسبكً 5ٗٗ/ٕٔ. سٌر أعبلم النببلء -هـ ٕٗٙرأسا
االنتصار فً الرد على المعتزلة المدرٌة األشرار، أبو الحسٌن ٌحٌى بن أبً الخٌر بن سالم العمرانً انظر:  (٘)

 .. ولم ألؾ علٌه.221/ٖهـ(:1٘٘الٌمنً الشافعً )المتوفى: 
 .112/٘أخرجه البللكابً فً السنة (ٙ)
 ./أ1ٓٔ.واإلٌمان لئلمام أحمد ورلة 5ٖٙ/ٔأخرجه عبد هللا بن اإلمام أحمد فً السنة (2)
أحمد فً السنة ، وعبد هللا بن اإلمام ٔٔٔ، واآلجري فً الشرٌعة ص 2أخرجه ابن أبً شٌبة فً اإلٌمان ص (1)

 .ٖٗٔ/ٔالسنة 
وابن بطة فً اإلبانة الكبٌر  ٕٖوابن أبً شٌبة فً اإلٌمان ص  ٗٔٔص  -أخرجه اآلجري فً الشرٌعة (5)
ٕ/2ٔ٘. 
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وما رجا أحد مخلولا وال توكل علٌه إال ": -رحمه هللا تعالى-لال شٌخ اإلسبلم 
 .(ٔ)"خاب ظنه فٌه

والتوكل على هللا من أعظم منازل }إٌَِّاَن نَْعبُُد َوإٌَِّاَن نَْستَِعٌُن{ ؛ فبل ٌحصل كمال 
}َربُّ سبحانه، لال هللا تعالى:  -التوحٌد بؤنواعه الثبلثة إال بكمال التوكل على هللا 
، واآلٌات فً األمر [5: اآلٌة المزمل،]اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب ال إِلََه إِالّ هَُو فَاتَِّخْذهُ َوِكٌبلا{ 

َ َباِلُػ أَْمِره{  ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ َّللاَّ  الطبلق،]به كثٌرة جّدا، ولال تعالى: }َوَمْن ٌَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ
 .[ٖ: اآلٌة

ِ فَتََوكَّلُوا إِْن كُْنتُْم  -رحمه هللا  -المٌم  لال اإلمام ابن على لوله تعالى: }َوَعلَى َّللاَّ
"فجعل التوكل على هللا شرطا فً اإلٌمان، فدل على  :[ٖٕ: اآلٌة المابدة، ]ُمْإِمنٌَِن{

 .(ٕ)انتفاء اإلٌمان عند انتفابه"
التوكل،  وكلما لوي إٌمان العبد؛ كان توكله ألوى، وإذا ضعؾ اإلٌمان، ضعؾ

 وإذا كان التوكل ضعٌفا؛ كان دلٌبلا على ضعؾ اإلٌمان وال بد.
 

 المرآن
ا َرَزْلنَاهُْم ٌُْنِفمُوَن ) اَلةَ َوِمم   [ٖ({ ]األنفال : ٖ}ال ِذٌَن ٌُِمٌُموَن الص 

 التفسٌر:
فٌما الذٌن ٌداومون على أداء الصلوات المفروضة فً أولاتها، ومما رزلناهم من األموال ٌنفمون 

 أمرناهم به.
بَلةَ{ ]األنفال :   [، أي:" الذٌن ٌداومون على أداء ٖلموله تعالى:}الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن الصَّ

 .(ٖ)الصلوات المفروضة فً أولاتها"

 .(ٗ)ٌمول تعالى ذكره : الذٌن ٌإدون الصبلة المفروضة بحدودها" لال الطبري:" 
ما ذكر اعتمادهم ، وهذه األعمال تشمل  ٌنبه بذلن على أعمالهم ، بعد لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)أنواع الخٌر كلها ، وهو إلامة الصبلة ، وهو حك هللا تعالى"
 .(ٙ)عن ابن عباس :"}الذٌن ٌمٌمون الصبلة{، ٌمول : الصلوات الخمس" 
 .(2)إلامة الصبلة: المحافظة على موالٌتها، ووضوبها وركوعها وسجودها" لال لتادة:" 
ن: "لوله }ٌمٌمون الصبلة{، إلامتها: المحافظة على مولٌتها، وإسباغ ن مماتل بن حٌا 

صلى  -الطهور فٌها، وتمام ركوعها وسجودها، وتبلوة المرآن فٌها والتشهد، والصبلة على النبً
 .(1)فهذا إلامتها" -هللا علٌه وسلم
ا َرَزْلَناهُْم ٌُْنِفمُوَن{ ]األنفال :   ومما رزلناهم من األموال [، أي:" ٖلموله تعالى:}َوِممَّ

 .(5)ٌنفمون فٌما أمرناهم به"
وٌنفمون مما رزلهم هللا من األموال فٌما أمرهم هللا أن ٌنفموها فٌه لال الطبري: ٌمول: " 

 .(ٓٔ)، من زكاة وجهاد وحج وعمرة ونفمٍة على من تجب علٌهم نفمته ، فٌإدُّون حمولهم"
 .(ٔٔ)ول : زكاة أموالهم "عن ابن عباس :"}ومما رزلناهم ٌنفمون{، ٌم 

                                                             
 .2ٕ٘/ٓٔمجموع الفتاوى: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕمدارج السالكٌن:  (ٕ)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .11ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .11ٖ/ٖٔ(:ص5٘ٙ٘ٔه الطبري)أخرج (ٙ)
 .2٘ٙٔ/٘(:ص1215أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2٘ٙٔ/٘(:ص125ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .11ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .11ٖ/ٖٔ(:ص5٘ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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عن السدي:}ومما رزلناهم ٌنفمون{، فهً نفمة الرجل على أهله، وهذا لبل أن تنزل و 
 .(ٔ)الزكاة"
عن لتادة :"}ومما رزلناهم ٌنفمون{، فؤنفموا مما أعطاكم هللا، فإنما هذه األموال عواري و 

 .(ٕ)وودابع عندن ٌا ابن آدم أوشكت أن تفارلها"
 الفوابد:
 إلام الصبلة واإلنفاق لوجه هللا تعالى. فضٌلة -ٔ
 إلامة الصبلة، واإلنفاق لوجه هللا تعالى. من صفات أهل اإلٌمان الكامل ما ورد فً اآلٌة -ٕ
 .أن اإلٌمان ٌشمل الدٌن كله، االعتمادات الباطنة واألعمال الظاهرة -ٖ
 

 المرآن
 [ٗ({ ]األنفال : َٗربِِّهْم َوَمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم )}أُولَئَِن هُُم اْلُمْإِمنُوَن َحمًّا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد 

 التفسٌر:
ا وباطناا بما أنزل هللا علٌهم، لهم منازل  هإالء الذٌن ٌفعلون هذه األفعال هم المإمنون حماا ظاهرا

 عالٌة عند هللا، وعفو عن ذنوبهم، ورزق كرٌم، وهو الجنة.
[، أي:" هإالء الذٌن ٌفعلون هذه َٗن َحمًّا{ ]األنفال : لوله تعالى:}أُولَِبَن هُُم اْلُمْإِمنُو 

ا وباطناا بما أنزل هللا علٌهم" األفعال هم المإمنون حماا ظاهرا
(ٖ). 

ٌمول : هإالء الذٌن ٌفعلون هذه األفعال  }هم المإمنون{، ال الذٌن ٌمولون  لال الطبري:" 
 .(ٗ)بؤلسنتهم : " لد آمنا " وللوبهم منطوٌة على خبلفه نفالاا ، ال ٌمٌمون صبلة وال ٌإدُّون زكاة"

 .(٘)عن ابن عباس :"} أولبن هم المإمنون حمًّا{، ٌمول : بربوا من الكفر" 
 .(ٙ)المإمنون حمًّا{، لال : استحمُّوا اإلٌمان بحك ، فؤحمه هللا لهم"عن لتادة :"}أولبن هم 

 أبً سنان لال: "سبل عمرو بن مرة عن لوله: }أولبن هم المإمنون حما{، لال:عن 
إنما أنزل المرآن بلسان العرب، كمولن: فبلن سٌد حما وفً الموم سادة، وفبلن تاجر حما وفً 

 .(2)الموم شعراء"الموم تجار، وفبلن شاعر حما وفً 
فلم ٌجعل هللا لئلٌمان حمٌمة إال بالعمل على هذه الشروط، والذي ٌزعم  لال ابن سبلم:" 

 .(1)"أنه بالمول خاصة ٌجعله مإمنا حما وإن لم ٌكن هنان عمل فهو معاند لكتاب هللا والسنة
ا ؼٌر  لال أهل العلم:"  ا{ لٌفٌد بؤن هنان إٌمانا ثم عمب هللا بموله: }أولبن هم المإمنون حما

ا باطبلا، وستعلم أن هذا اإلٌمان الباطل. إما أن ٌكون دعوى ببل دلٌل علٌها، أو أنه  حك، إٌمانا
 التصدٌك بخرافة ووهم.

 ن:وبهذا نفهم أن اإلٌمان فً كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص له معنٌا
 األول: هو تصدٌك خبر هللا تعالى وإخبار رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

 .(5)"الثانً: هو االلتزام باألوامر التً أمر هللا بها هإالء المصدلٌن
 .(ٓٔ)[، أي:" لهم منازل عالٌة عند هللا"ٗلوله تعالى:}لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم{ ]األنفال :  

                                                             
 .2٘ٙٔ/٘(:ص125ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2٘ٙٔ/٘(:ص125ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .11ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .11ٖ/ٖٔ(:ص5٘ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .15ٖ/ٖٔ(:ص5ٙٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1٘ٙٔ/٘(:ص125ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖاإلٌمان للماسم بن سبلم: (1)
 .5ٔالٌوسؾ:الحد الفاصل بٌن اإلٌمان والكفر، عبد الرحمن بن عبد الخالك (5)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
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ء المإمنٌن الذٌن وصؾ جل ثناإه صفتهم }درجات{، وهً لهإاللال الطبري: ٌعنً:" 
 .(ٔ)مراتب رفٌعة"
 [، وجهان:ٗلوله تعالى:}لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم{ ]األنفال : وفً  
  .(ٕ)هً أعمال رفٌعة ، وفضابل لّدموها فً أٌام حٌاتهم. لاله مجاهدأنها أحدهما: 

 .(ٖ)سعٌد بن جبٌر:" فضابل ورحمة" ولال
 .(ٗ)ذلن مراتب فً الجنة. لاله ابن محٌرٌزوالثانً: أن 
عن الضحان فً لوله: "}لهم درجات عند ربهم{، لال: أهل الجنة بعضهم فوق وروي  

بعض، فٌرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، وال ٌرى الذي هو أسفل أنه فضل 
 .(٘)علٌه أحد"

 .(ٙ)، أي:" تكفٌر لما فرط منهم من الذنوب"[ٗلوله تعالى:}َوَمْؽِفَرةٌ{ ]األنفال : 
 .(2)ٌمول : وعفو عن ذنوبهم ، وتؽطٌة علٌها"لال الطبري:"

 .(1)عن لتادة : "}ومؽفرة{، لال : لذنوبهم "
 .(5)عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لول هللا :"}ومؽفرة{، بترن الذنوب"وعن 

أي:" رزق دابم مستمر ممرون باإِلكرام [، ٗلوله تعالى:}َوِرْزٌق َكِرٌٌم{ ]األنفال : 
 .(ٓٔ)والتعظٌم"

لٌل : الجنة وهو عندي : ما أعد هللا فً الجنة لهم من مزٌد المآكل  لال الطبري:"
 .(ٔٔ)والمشارب وهنًء العٌش"

 .(ٕٔ)عن لتادة : "} ورزق كرٌم{، لال : الجنة "
 .(ٖٔ)الجنة" ، فهً«رزق كرٌم»لال دمحم بن كعب المرظً: "إذا سمعت هللا ٌمول: 

 .(ٗٔ)عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم:"} ورزق كرٌم{، لال: األعمال الصالحة"وعن 

 الفوابد:
ا: أن العبد أنه على  -ٔ ا حما ٌحرص على أن ٌجمع خصال الخٌر كلها حتى ٌكون مإمنا

من ف[ ، ٗ}أُْولَبَِن هُُم اْلُمْإِمنُوَن َحمًّا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم َوَمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم{ ]األنفال:
الذٌن ٌزهد فً هذا الثواب كله؟! فالمإمن ٌحرص على أن ٌكون مإمناا حماا حتى ٌحصل 

 هذا الثواب. له
رضً هللا  -عن أبً سعٌد الخدري {، لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم  أن الجنة درجات، لموله:} -ٕ

إن أهل الجنة لٌتراءون أهل الؽرؾ من فولهم كما "لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن رسول هللا  -عنه 
من األفك من المشرق أو من المؽرب ِلتََفاُضِل ما  (٘ٔ)تتراءون الكوكب الدري الؽابر

                                                             
 .15ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15ٖ/ٖٔ(:ص52ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1٘ٙٔ/٘(:ص1252أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٓ-15ٖ/ٖٔ(:ص51ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1٘ٙٔ/٘(:ص1255أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٓ/ٖٔ(:ص55ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .1٘ٙٔ/٘(:ص11ٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٓ/ٖٔ(:ص55ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1٘ٙٔ/٘(:ص11ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1٘ٙٔ/٘(:ص11ٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .الؽابر: الذاهب الماشً الذي تدلى للؽروب وبعد عن العٌون(٘ٔ)
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هللا! تلن منازل األنبٌاء، ال ٌبلؽها ؼٌرهم. لال: بلى والذي نفسً  بٌنهم. لالوا: ٌا رسول
 .(ٔ)"بٌده رجاٌل آمنوا باهلل وصدَّلوا المرسلٌن
صلى هللا علٌه  -لال: لال نبً هللا  -رضً هللا عنه  -وعن أبً سعٌد الخدري 

ٌُمال لصاحب المرآن ٌوم المٌامة إذا دخل الجنة: الرأ واصعد، فٌمرأ وٌصعد ": -وسلم 
 .(ٕ)"بكل آٌة درجة حتى ٌمرأ آخر شًء معه

ٌُمال لصاحب "لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما عن النبً 
منزلتن عند آخر آٌة المرآن: الرأْ، وارَق، ورتِّل كما كنت ترتل فً الدنٌا، فإن 

 .(ٖ)"تمرإها
من آمن باهلل "لال: -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبً  -رضً هللا عنه  -وعن أبً هرٌرة 

ا على هللا أن ٌدخله الجنة هاجر فً  ورسوله، وألام الصبلة، وصام رمضان، كان حمّا
ا الناس بذلن؟ سبٌل هللا أو جلس فً أرضه التً ولد فٌها. لالوا: ٌا رسول هللا! أال ننب

لال: إن فً الجنة مابة درجة أعدها هللا للمجاهدٌن فً سبٌله، كل درجتٌن ما بٌنهما كما 
فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة،  بٌن السماء واألرض، فإذا سؤلتم هللا

ر أنهار الجنة  .(ٗ)"وفوله عرش الرحمن، ومنه تفجَّ
وأعلى درجات الجنة الوسٌلة، فعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما أنه سمع 

؛ فإنه من "ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً  ًَّ إذا سمعتم المإذن فمولوا مثل ما ٌمول، ثم صلوا عل
ًَ الوسٌلة؛ فإنها منزلة فً  ًَّ صبلةا صلَّى هللا علٌه بها عشراا، ثم سلوا هللا ل صلى عل

ال تنبؽً إال لعبد من عباد هللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سؤل لً الوسٌلة حّلت  الجنة
ألنها ألرب الدرجات إلى عرش "الوسٌلة؛  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وسُّمٌت درجة النبً (٘)"له الشفاعة

الرحمن، وهً ألرب الدرجات إلى هللا تعالى فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى 

ر أنهار الجنةالجن  .(ٙ)"ة، وفوله عرش الرحمن، ومنه تفجَّ
وأعلى درجات الجنة الوسٌلة، فعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما أنه سمع 

إذا سمعتم المإذن، فمولوا مثل ما ٌمول، ثم صلوا علً، فإنه من  "ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
وا لً الوسٌلة، فإنها منزلة فً الجنة ال صلى علً صبلة؛ صلى هللا علٌه عشرا، ثم سل

تنبؽً إال لعبد من عباد هللا، وأرجو أن أكون أنا هو؛ فمن سؤل لً الوسٌلة؛ حلت علٌه 
الوسٌلة؛ ألنها ألرب الدرجات إلى عرش  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وسُّمٌت درجة النبً (2)"الشفاعة

 .الرحمن، وهً ألرب الدرجات إلى هللا تعالى
 

                                                             
، ومسلم فً ٕٖٙ٘أخرجه البخاري فً كتاب بدء الخلك، باب ما جاء فً صفة الجنة وأنها مخلولة، برلم (ٔ)

 .1ٖٕٔكتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب ترابً أهل الجنة أهل الؽرؾ كما ٌرى الكوكب فً السماء، برلم 
، وأبو ٌعلى فً ٓٗ/ ٖ،وأحمد فً المسند، 21ٖٓابن ماجه فً كتاب األدب، باب ثواب المرآن، برلم أخرجه (ٕ)

 .: ))صحٌح(21ٖٓ،ولال األلبانً عنه فً صحٌح ابن ماجه، برلم 5ٗٓٔالمسند، برلم 
ضابل ، والترمذي فً كتاب فٗٙٗٔأخرجه أبو داود فً كتاب الوتر، باب استحباب الترتٌل فً المراءة، برلم (ٖ)
، والحاكم، 25ٓٔ، وابن حبان كما فً الموارد، برلم 5ٔٔ/ ٕ، وأحمد، 5ٕٔٗ، برلم 1ٔضابل المرآن، باب ف
، وصححه، ووافمه الذهبً. ولال أبو عٌسى: ))هذا حدٌث حسن صحٌح((، ولال األلبانً عنه ٖ٘٘ - ٕ٘٘/ ٔ

 .: ))صحٌح(5ٕٓٔ/ ٕفً صحٌح الجامع الصؽٌر، 
، وفً كتاب 25ٕٓد والسٌر، باب درجات المجاهدٌن فً سبٌل هللا، برلم أخرجه البخاري فً كتاب الجها(ٗ)

 .2ٕٖٗالتوحٌد، باب }َوَكاَن َعْرشُهُ َعلَى الَماِء{، برلم 
-ملسو هيلع هللا ىلص  -أخرجه مسلم فً كتاب الصبلة، باب استحباب المول مثل لول المإذن لمن سمعه، ثم ٌصلً على النبً (٘)
 .1ٖٗ، برلم -
 .55ألرواح إلى ببلد األفراح البن المٌم، صحادي ا(ٙ)
(، 5ٖٗٙ/ 1ٗ - 1ٖ/ ٓٔ(، والترمذي )12/ ٔ(، وأبو داود )1ٖٗ/ رلم: 15ٕ - 11ٕ/ ٔرواه مسلم )(2)

(، 1ٙٔ/ ٕ(، وأحمد )5ٕ(، وعنه ابن السنً )٘ٗ(، وفً " عمل الٌوم واللٌلة " )ٕٙ - ٕ٘/ ٕوالنسابً )
 .ابن عمرو مرفوعا، ولال الترمذي: " حسن صحٌح "(، وؼٌرهم عن ٓٔٗ - 5ٓٗ/ ٔوالبٌهمً )
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 آنالمر
ٌْتَِن بِاْلَحّكِ َوإِن  فَِرٌمًا ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرهُوَن )  [٘({ ]األنفال : ٘}َكَما أَْخَرَجَن َربَُّن ِمْن بَ

 التفسٌر:
كما أنكم لما اختلفتم فً المؽانم فانتزعها هللا منكم، وجعلها إلى لَْسمه ولَْسم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، كذلن 

ٌْر لرٌش، وذلن بالوحً الذي أتان به « المدٌنة»بالخروج من  -النبًأٌها -أمرن ربن  للماء ِع
 جبرٌل مع كراهة فرٌك من المإمنٌن للخروج.
 فً سبب نزول اآلٌة والتً بعدها وجوه:
ونحن بالمدٌنة: "إنً أخبرت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال رسول هللا »أحدها: عن أبً أٌوب األنصاري؛ ٌمول: 

سفٌان أنها ممبلة، فهل لكم أن نخرج لِبََل هذا العٌر؟ لعل هللا ٌؽنمناها"، فملنا: نعم،  عن عٌر أبً
فخرج وخرجنا، فلما سرنا ٌوماا أو ٌومٌن لال لنا: "ما ترون فً الموم، فإنهم لد أخبروا 
فً بمخرجكم؟ "، فملنا: ال، وهللا ما لنا طالة بمتال العدو، ولكن أردنا العٌر، ثم لال: "ما ترون 

لتال الموم؟ "، فملنا مثل ذلن، فمال الممداد بن عمرو: إذن ال نمول لن ٌا رسول هللا كما لال لوم 
[، لال: فتمنٌنا معشر ٕٗموسى لموسى: }فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتِبَل ِإنَّا َهاهَُنا لَاِعُدوَن{ ]المابدة: 

 -عّز وجلّ -أن ٌكون لنا مال عظٌم؛ فؤنزل هللا  األنصار لو أنا للنا كما لال الممداد أحّب إلٌنا من
ٌْتَِن ِباْلَحّكِ َوإِنَّ فَِرٌماا ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرهُوَن ) ( ٌَُجاِدلُونََن ٘على رسوله: }َكَما أَْخَرَجَن َربَُّن ِمْن بَ

: }أَنًِّ -عّز وجلّ -({؛ ثم أنزل هللاْٙنُظُروَن )فًِ اْلَحّكِ بَْعَد َما تَبٌَََّن َكؤَنََّما ٌَُسالُوَن إَِلى اْلَمْوِت َوهُْم ٌَ 
ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق اأْلَْعنَاِق َوا ْضِربُوا َمعَكُْم فَثَبِّتُوا الَِّذٌَن آَمنُوا َسؤُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ

ُ إِْحَدى الطَّابِ  ٌَْر ذَاِت الشَّْوَكِة ِمْنُهْم كُلَّ بََناٍن{، ولال: }َوإِْذ ٌَِعُدكُُم َّللاَّ ٌِْن أَنََّها لَكُْم َوتََودُّوَن أَنَّ َؼ فَتَ
تَكُوُن لَكُْم{، والشوكة: الموم وؼٌر ذات الشوكة: العٌر، فلما وعدنا إحدى الطابفتٌن: إما الموم، 

فمال: رأٌت  بعث رجبلا لٌنظر ما لبل الموم؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإما العٌر طابت أنفسنا، ثم إن رسول هللا 

: "هم هم هلموا أن نتعاد"؛ ففعلنا، فإذا نحن ثبلث مبة -ملسو هيلع هللا ىلص  -سواداا وال أدري، فمال رسول هللا 
فؤخبرنا رسول هللا بعدتنا، فسره ذلن؛ فحمد هللا، ولال: "عدة أصحاب  وثبلثة عشر رجبلا،

 -أمام الصؾ، فنظر رسول هللا طالوت"، ثم إنا اجتمعنا مع الموم فصففنا، فبدرت منا بادرة 
لال: "اللهم إنً أنشدن وعدن"، فمال ابن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلٌهم فمال: "معً معً"، ثم إن رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص 

أفضل من ٌشٌر علٌه، إن هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رواحة: ٌا رسول هللا! إنً أرٌد أن أشٌر علٌن، ورسول هللا 
أعظم من أن تنشده وعده، فمال: "ٌا ابن رواحة! ألنشدن هللا وعده؛ فإن هللا ال ٌخلؾ  -ّز وجلّ ع-

فً وجوه الموم، فانهزموا؛ فؤنزل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المٌعاد"، فؤخذ لبضة من التراب فرمى بها رسول هللا 
َ -عّز وجلّ -هللا  ٌَْت َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْت إِْذ َرَم -رضً هللا عنه-َرَمى{ فمتلنا وأسرنا، فمال عمر : }َوَما َرَم

: ٌا رسول هللا! ما أرى أن ٌكون لن أسرى، فإنما نحن داعون مولفون، فملنا: معشر األنصار! 
ثم استٌمظ، ثم لال: "ادعوا لً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إنما ٌحمل عمر على ما لال حسد لنا، فنام رسول هللا 

ٍ أَْن ٌَكُوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى  -عّز وجلّ - عمر" فدعً له، فمال: "إن هللا ًّ لد أنزل علً: }َما َكاَن ِلَنبِ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ) ُ ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ َوَّللاَّ ٌَا َوَّللاَّ ْن . (ٔ) ({"«2ٌُٙثِْخَن فًِ اأْلَْرِض تُِرٌُدوَن َعَرَض الدُّ

 ]صحٌح[

                                                             
وعنه ابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما -( ٙ٘ٓٗرلم  2٘ٔ، 2ٗٔ/ ٗأخرجه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )(ٔ)

، ٓٙٙٔ، ص 11ٓ٘رلم  5٘ٙٔ/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )-( 55ٕ/ ٕفً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
من طرٌك ابن لهٌعة عن ٌزٌد بن أبً حبٌب عن أسلم أبً عمران عن ( 11ٔ2، 11ٔٙ، 11ٔٗرلم  ٔٙٙٔ

 أبً أٌوب به.
للنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثمات؛ عدا ابن لهٌعة، وهو صدوق حسن الحدٌث لبل اختبلطه واحتراق كتبه، 
تراق وحدٌثنا هذا من صحٌح حدٌثه؛ فإن زٌد بن الحباب رواه عنه عند ابن أبً حاتم، وزٌد سمع منه لبل اح

 (.1ٖٓ/ ٕكتبه؛ كما لال أبو الفتح ابن سٌد الناس الٌعمرى فً "النفح الشذي" )
( من طرٌك ٌعموب بن سفٌان أخبرنا سعٌد بن أبً مرٌم أخبرنا ابن 2ٖ/ ٖوأخرجه البٌهمً فً "دالبل النبوة" )

 -ل: لال لنا رسول هللا لهٌعة حدثنً ٌزٌد بن أبً حبٌب حدثنً أسلم أبو عمران أنه سمع أبا أٌوب األنصاري ٌمو
ا أو  –ملسو هيلع هللا ىلص  ونحن بالمدٌنة: "هل لكم أن نخرج فنلمى هذه العٌر لعل هللا ٌؽنٌنا؟ ". للنا: نعم، فخرجنا، فلما سرنا ٌوما
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صلى هللا  -خرج رسول هللا »جده؛ لال: عن دمحم بن عمرو بن علممة عن ]أبٌه[ عن والثانً: 
إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس، فمال: "كٌؾ ترون؟ "، لال أبو بكر:  -علٌه وسلم 

ٌا رسول هللا! بلؽنا أنهم بكذا وكذا، لال: ثم خطب الناس، فمال: "كٌؾ ترون؟ "، فمال عمر مثل 
بن معاذ: إٌانا ترٌد؟ فوالذي أكرمن وأنزل خطب فمال: "ما ترون؟ " فمال سعد  لول أبً بكر، ثم

علٌن الكتاب ما سلكتها لط وال لً بها علم، ولبن سرت حتى تؤتً برن الؽماد من ذي ٌمن 
لنسٌرن معن، وال نكون كالذٌن لالوا لموسى من بنً إسرابٌل: }فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتِبَل إِنَّا 

ت وربن فماتبل إنا معكما متبعون، ولعلن أن تكون خرجت ألمر َهاهَُنا لَاِعُدوَن{، ولكن اذهب أن
وأحدث هللا إلٌن ؼٌره، فانظر الذي أحدث هللا إلٌن فامضً له؛ فصل حبال من شبت، والطع 
حبال من شبت، وسالم من شبت، وعاد من شبت، وخذ من أموالنا ما شبت؛ فنزل المرآن على 

ٌَْمَطَع َدابَِر لول سعد: }َكَما أَْخَرَجَن َربَُّن ِمْن  تَِن بِاْلَحّكِ َوإِنَّ فَِرٌماا ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ إلى لوله: }َو ٌْ بَ
. (ٔ)«ٌرٌد ؼنٌمة ما مع أبً سفٌان فؤحدث هللا إلٌه المتال -ملسو هيلع هللا ىلص  -اْلَكافِِرٌَن{ وإنما خرج رسول هللا 

 ]ضعٌؾ[
فً لماء الموم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال: "لما شاور النبً ؛ ل-رضً هللا عنهما-والثالث: عن عبد هللا بن عباس 
؛ أمر الناس فتعبّوا للمتال، وأمرهم بالشوكة، وكره -وذلن ٌوم بدر-ولال له سعد بن عبادة ما لال 

ٌْتَِن بِاْلَحّكِ َوإِنَّ َفِرٌماا ِمَن اْلمُ  ْإِمِنٌَن ذلن أهل اإلٌمان؛ فؤنزل هللا: }َكَما أَْخَرَجَن َربَُّن ِمْن بَ
. (ٕ)({"ٙ( ٌَُجاِدلُونََن فًِ اْلَحّكِ بَْعَد َما تَبٌَََّن َكؤَنََّما ٌَُسالُوَن إِلَى اْلَمْوِت َوهُْم ٌَْنُظُروَن )٘لََكاِرهُوَن )
 ]ضعٌؾ جداا[
ٌْتَِن بِاْلَحّكِ{ ]األنفال :   فتم [، أي:" كما أنكم لما اختل٘لوله تعالى:}َكَما أَْخَرَجَن َربَُّن ِمْن بَ

 -أٌها النبً-فً المؽانم فانتزعها هللا منكم، وجعلها إلى لَْسمه ولَْسم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، كذلن أمرن ربن 
ٌْر لرٌش، وذلن بالوحً الذي أتان به جبرٌل"« المدٌنة»بالخروج من   .(ٖ)للماء ِع

بالمصة  شبهت هذه المصة التً هً إخراجه من بٌته« الكاؾ»لال ابن عطٌة:" إن هذه  
المتمدمة التً هً سإالهم عن األنفال، كؤنهم سؤلوا عن النفل وتشاجروا فؤخرج هللا ذلن عنهم، 
فكانت فٌه الخٌرة كما كرهوا فً هذه المصة انبعاث النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤخرجه هللا من بٌته فكانت فً ذلن 

وحكم هللا فً النفل بؤنه هلل وللرسول الخٌرة، فتشاجرهم فً النفل بمثابة كراهٌتهم هاهنا للخروج، 

                                                                                                                                                                               

، فسُّر -ملسو هيلع هللا ىلص  -لنبً أن نتعاّد، ففعلنا فإذا نحن ثلثمابة وثبلثة عشر رجبلا، فؤخبرنا ا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌومٌن أمرنا رسول هللا 
 بذلن وحمد هللا، ولال: "عدة أصحاب طالوت".

للنا: وهذا إسناد جٌد، وهو من صحٌح حدٌث ابن لهٌعة؛ ألن سعٌد بن أبً مرٌم سمع من ابن لهٌعة لبل اختبلطه 
 واحتراق كتبه؛ كما لال اإلمام أحمد.
 (.٘ٗٔ/ 1انظر: "إكمال تهذٌب التهذٌب" )

من طرٌك ابن وهب وابن المبارن  -مختصراا جداا - ٘ٓٗ/ٖٔ(:ص2ٕ2٘ٔالطبري فً "جامع البٌان" )وأخرجه 
ٌِْن أَنََّها لَكُْم{، فلما وعدنا إحدى -عّز وجلّ -عن ابن لهٌعة به بلفظ: أنزل هللا  ُ إِْحَدى الطَّابَِفتَ : }َوإِْذ ٌَِعُدكُُم َّللاَّ

 عٌر أبً سفٌان أو لرٌش؛ لفظ ابن وهب. الطابفتٌن أنها لنا طابت أنفسنا، والطابفتان
ولفظ ابن المبارن: لالوا: الشوكة: الموم، وؼٌر الشوكة: العٌر، فلما وعدنا هللا إحدى الطابفتٌن إما العٌر وإما 

 الموم؛ طابت أنفسنا.
 للنا: وهذا إسناد جٌد، وهو من صحٌح حدٌث ابن لهٌعة؛ ألن ابن وهب وابن المبارن من لدماء أصحابه.

 .(: "إسناده حسن"2ٗ/ ٙلال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )و
(، وابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً 1٘ٓ2ٔرلم  ٖٙ٘، ٖ٘٘/ ٗٔأخرجه ابن أبً شٌبة فً "مصنفه" )(ٔ)

 ( عن طرٌك دمحم به.55ٕ/ ٕ"تفسٌر المرآن العظٌم" )
 للنا: وهذا إسناده ضعٌؾ؛ فٌه علتان:
لال عنه الحافظ: "ثمة ثبت من الثانٌة، أخطؤ من زعم أن له صحبة، ولٌل: إنه  األولى: علممة بن ولاص اللٌثً؛

 "؛ فهو مرسل.-ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد فً عهد النبً 
 .الثانٌة: عمرو بن علممة؛ مجهول؛ لم ٌرو عنه إال ابنه دمحم، وإن وثمه ابن حبان

 .5ٖ٘/ٖٔ(:ص2ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)
 .وهذا إسناد ضعٌؾ جداا؛ مسلسل بالعوفٌٌن الضعفاءللنا: 
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
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دونهم هو بمثابة إخراجه نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص من بٌته، ثم كانت الخٌرة فً المصتٌن فٌما صنع هللا، وعلى هذا 
التؤوٌل ٌمكن أن ٌكون لوله }ٌُجاِدلُونََن{ كبلما مستؤنفا ٌراد به الكفار، أي: ٌجادلونن فً شرٌعة 

 .(ٔ)ٌن الحك فٌها، كؤنما ٌسالون إلى الموت فً الدعاء إلى اإلٌمان"اإلسبلم من بعد ما تب
 .(ٕ)عن مجاهد:}كما أخرجن ربن من بٌتن بالحك{، كذلن" 
ٌْتَِن ِباْلَحّكِ{ ]األنفال :    :(ٖ)[، وجهان٘وفً لوله تعالى:}َكَما أَْخَرَجَن َربَُّن ِمْن َب

مع كراهه فرٌك من المإمنٌن كذلن ٌنجز أحدهما : كما أخرجن ربن من مكة إلى المدٌنة بالحك 
 وعدن فً نصرن على أعدابن بالحك .

 والثانً : كما أخرجن ربن من بٌتن ِمن المدٌنة إلى بدر بالحك كذلن جعل لن ؼنٌمة بدر بالحك.
صلى هللا علٌه  -عن السدي كما :"}أخرجن ربن من بٌتن بالحك{، لال: خروج النبً 
 .(ٗ)إلى بدر" -وسلم
  .(٘). لاله الكسابًمجادلتهم اآلن له كما أخرجن ربن من بٌتنأن  والثالث:

أن كراهتهم لما فعلته فً الؽنابم ككراهتهم للخروج معن، كؤنه لال: لال ابن لتٌبة:"ٌرٌد: 
ٌّاهم ربّن وهم كارهون ومن تتبع هذا من كبلم العرب ، هذا من كراهٌتهم كما أخرجن وإ

 :(ٙ)لال الشاعر، وأشعارها وجده كثٌرا
 علٌكم، ولكن خامري أّم عامر            فبل تدفنونً إّن دفنً محّرم 

ٌرٌد: ال تدفنونً ولكن دعونً للتً ٌمال لها إذا صٌدت: خامري أّم عامر، ٌعنً الّضبع، 
 لتؤكلنً.

 : (2)ولال عنترة
 لعنت بمحروم الّشراب مصّرم              هل تبلؽنًّ دارها شدنٌّة 
 بؤن ٌحرم ضرعها أن ٌدّر فٌه لبن، فاستجٌب للداعً، فلم تحمل ولم ترضع.ٌرٌد: دعً علٌها 

 :(1)ومثله لول اآلخر
 ملعونة بعمر أو خادج

أي: دعً علٌها أن ال تحمل، وإن حملت: أن تلمً ولدها لؽٌر تمام، فإذا لم تحمل النالة ولم  
 .(5)"ترضع كان ألوى لها

 .(ٔ). لاله أبو عبٌدةوالذي أخرجن من بٌتن :أي ،لسموالرابع: أنه 

                                                             
 .ٕٓ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5٘ٙٔ/٘(:ص11ٖٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5٘ٙٔ/٘(:ص11ٓٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٓ/ٕانظر: إعراب المرآن للنحاس: (٘)
 بلفظ:ٌروى البٌت (ٙ)

 ال تمبرونً إن لبري محرم ... علٌكم ولكن أبشري أم عامر
، وتاج 2ٕٔ/ ٕ، ولسان العرب )عمر( ، ومماٌٌس اللؽة 1ٗوالبٌت من الطوٌل، وهو للشنفرى فً دٌوانه ص 

، ٖٔٔ، ٙٙٔ، والبرصان والعرجان ص 2ٖ/ ٕ، وأمالً المرتضى ٕ٘ٓ/ ٕٔالعروس )عمر( ، واألؼانً 
، 2ٖٗ/ ٖ، وخزانة األدب 5ٗ/ ٔ، والحماسة البصرٌة ٖ٘ٓ/ ٕ، وجمهرة األمثال ٖٓٗ/ ٔوتمثال األمثال 

، وشرح دٌوان ٕٗ/ ٕ، وشرح دٌوان الحماسة للتبرٌزي ٖٙ، وذٌل األمالً ص 52ٔودٌوان المفضلٌات ص 
، وكتاب الصناعتٌن ٖٕٗ، والصاحبً فً فمه اللؽة ص 1ٙ/ ٔ، والشعر والشعراء 12ٗ/ ٕالحماسة للمرزولً 

، والطرابؾ األدبٌة ص ٓ٘ٗ/ ٙ، والحٌوان 2ٗ/ ٔ، ومجمع البٌان 22ٖ/ ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط 1ٖٔص 
ٖٙ. 
، ولسان العرب )صرم( ، )لعن( 5ٖٙ/ ٘، وخزانة األدب 55ٔالبٌت من الكامل، وهو فً دٌوان عنترة ص (2)

/ ٖوأمالً المرتضى ، 1ٖٔ، وأساس الببلؼة )صرم( ، وشرح المصابد العشر ص ٕٙٔ/ ٖ، وكتاب الجٌم 
ٔ٘1. 
 لبله:(1)

 .5ٙ٘/ ٓٔتخدي بها كل خنوؾ فاسج".  والرجز ببل نسبة فً لسان العرب )فسج( ، وتهذٌب اللؽة 
 .ٔٗٔ-ٓٗٔتؤوٌل مشكل المرآن: (5)
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األنفال ثابتة لن كما أخرجن ربن من بٌتن  :أي ،فً موضع نصب« الكاؾ»والخامس:أن 
، (ٖ)، وهو معنى لول الفراء(ٕ). لاله أبو إسحاقبالحك وهم كارهون كذلن ننفل من رأٌت

 .(ٗ)والنحاس
على كره منهم، فامض ألمر هللا فً الؽنابم كما مضٌت على مخرجن  لال الفراء:أي:" 

 .(٘)"وهم كارهون
[، أي:" والحال أن فرٌماا ٘لوله تعالى:}َوإِنَّ فَِرٌماا ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرهُوَن{ ]األنفال :  

ا من المتل أو لعدم االستعداد"  .(ٙ)منهم كارهون للخروج لمتال العدو خوفا
 .(2)"لمتل العدو :أي السٌوطً:"لال  
 [، وجهان:٘لوله تعالى:}َوإِنَّ فَِرٌماا ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرهُوَن{ ]األنفال : وفً  

 .(1)لطلب المشركٌن. لاله السديأحدهما : كارهون خروجن 
ألنهم لم ٌعلموا أن هللا تعالى لد جعلها لرسوله دونهم.  ،الثانً : كارهون صرؾ الؽنٌمة عنهم

 .(5)ذكره الماوردي
 الفوابد:
االستشارة فً الخروج إلى بدر وذلن ، وذلن موافمات عمر للمرآن والسنةفً اآلٌة بٌان ل -ٔ

فنزل لوله تعالى  ،أنه ملسو هيلع هللا ىلص استشار أصحابه فً الخروج إلى بدر فؤشار عمر بالخروج
 }كما أخرجن ربن من بٌتن بالحك وإن فرٌما من المإمنٌن لكارهون{

ٌْكُُم اْلِمتَاُل َوهَُو ُكْرهٌ لَكُْم{  أن الكره الموجود فً هذه اآلٌة وفً مثل لوله تعال: -ٕ }ُكتَِب َعلَ
ٌْباا{ ،[ٕٙٔ]البمرة: ال  كل هذا ،[5ٔ]النساء: ولوله: }فَإِْن َكِرْهتُُموهُنَّ فَعََسى أَْن تَْكَرهُوا َش

عبللة له بؤصل الدٌن؛ ألن هذه الكراهٌة لد تكون طبٌعٌة، ولٌست هً نفس الكراهٌة 
المذكورة فً مثل لوله تبارن وتعالى: }َلمَْد ِجبْنَاكُْم بِاْلَحّكِ َولَِكنَّ أَْكثََركُْم ِلْلَحّكِ َكاِرهُوَن{ 

بطل وتحبط اإلٌمان؛ ألنها كراهٌة [، هذه كراهٌة فً الدٌن، ولذلن فهً ت21]الزخرؾ:
 للحك والتوحٌد واألنبٌاء.

وهذه الكراهٌة الطبٌعة ال ٌمكن أن تكون مثل الكراهٌة التً فً لوله عز وجل: 
ُ فَؤَْحبََط أَْعَمالَُهْم{ ]دمحم: [، فهذه الكراهٌة فً الدٌن هً 5}ذَِلَن بِؤَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَنَزَل َّللاَّ

 ٌن والعمٌدة وتحبط اإلٌمان.التً تمس أصل الد
اآلٌات التً إذ حملوا  -رضوان هللا عنهم-على شبه بعض الفرق فً طعن الصحابةالرد  -ٖ

فمثبلا: لول هللا تعالى فً لصة ، -رضً هللا عنهم-ذكرت فً المنافمٌن على الصحابة 
ٌْتَِن بِاْلَحّكِ َوإِنَّ فَِرٌماا ِمنَ  هإالء {، فاْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرهُونَ  بدر: }َكَما أَْخَرَجَن َربَُّن ِمْن بَ

جادلوا الرسول كؤنما ٌسالون إلى الموت وهم ٌنظرون، فهم كفروا بذلن، بٌنما هللا تعالى 
ا من المإمنٌن لكارهون}ما كفرهم به، وإنما سماهم مإمنٌن  فكٌؾ ٌكفرونهم  {،وإن فرٌما

افة أنهم ٌمضى علٌهم وهم وهللا سماهم مإمنٌن؟! نعم كرهوا مماومة وممابلة الكفار مخ
عدة من المسلمٌن، ومعهم الرسول، ومعهم خٌار الصحابة، ولكن هللا تعالى نصرهم 
وأٌدهم، هذه هً الكراهٌة والمجادلة، ٌعنً: كؤنهم ٌمولون: لو ذهبنا إلى العٌر لكان 

 .أفضل، فهل ٌخرجهم ذلن من اإلٌمان؟ ما ٌخرجهم

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٗ/ٔانظر: مجاز المرآن (ٔ)
 .5ٓ/ٕانظر: إعراب المرآن للنحاس: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .5ٓ/ٕالمرآن: عراب انظر: (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .5٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٖمعترن األلران: (2)
 .5٘ٙٔ/٘(:ص11ٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
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 المرآن

 [ٙ({ ]األنفال : ٙبَْعَدَما تَبٌَ َن َكؤَن َما ٌَُسالُوَن إِلَى اْلَمْوِت َوهُْم ٌَْنظُُروَن ) }ٌَُجاِدلُونََن فًِ اْلَحكِّ 
 التفسٌر:
فرٌك من المإمنٌن فً المتال ِمن بعد ما تبٌَّن لهم أن ذلن والع، كؤنهم  -أٌها النبً-ٌجادلن 

 ٌسالون إلى الموت، وهم ٌنظرون إلٌه ِعٌاناا.
 -أٌها النبً-[، أي:" ٌجادلن ٙتعالى:}ٌَُجاِدلُونََن فًِ اْلَحّكِ بَْعَدَما تََبٌََّن{ ]األنفال : لوله  

فرٌك من المإمنٌن فً المتال ِمن بعد ما تبٌَّن لهم أن ذلن والع"
(ٔ). 

 .(ٕ)عن مجاهد، لوله: "}ٌجادلونن فً الحك{، المتال" 
 وفً المجادل له لوالن :

 .(ٖ)المشركون ، لاله ابن زٌدأحدهما : أنهم 
، ألنهم خرجوا ألخذ (٘)، وابن إسحاق(ٗ)الثانً : أنهم طابفة من المإمنٌن وهو لول ابن عباس

ا للرخصة ولالوا  العٌر الممبلة من الشام مع أبً سفٌان فلما فاتهم ذلن أمروا بالمتال فجادلوا طلبا
:}َكؤَنََّما ٌَُسالُوَن إَِلى اْلَمْوِت{، ٌعنً: كؤنهم فً ما تؤهبنا فً الخروج لمتال العدو ، فؤنزل هللا تعالى

ا وأسفاا ألنه أشد لحال من سٌك إلى الموت أن ٌكون  لتال عدوهم ٌسالون إلى الموت ، رعبا
ا به.  ناظراا له وعالما

لال الطبري:"والصواب من المول فً ذلن ما لاله ابن عباس وابن إسحاق ، من أن ذلن  
ًَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن لالوا : خبٌر من هللا عن فر ٌك من المإمنٌن أنهم كرهوا لماء العدو ، وكان جدالهم نب

. ومما ٌدّل على صحته لولُه :} «لم ٌُعلمنا أنا نلمى العدو فنستعد لمتالهم ، وإنما خرجنا للعٌر»
ٌِْن أَنََّها لَكُْم  ابَِفتَ ُ إِْحَدى الطَّ ٌَْر ذَاِت الشَّْوَكِة تَكُوُن لَكُْم{، ففً ذلن الدلٌُل َوإِْذ ٌَِعُدكُُم َّللاَّ َوتََودُّوَن أَنَّ َؼ

الواضح لمن فهم عن هللا ، أن الموم لد كانوا للشوكة كارهٌن ، وأن جدالهم كان فً المتال ، كما 
فً لال مجاهد ، كراهٌةا منهم له وأْن ال معنى لما لال ابن زٌد ، ألن الذي لبل لوله : }ٌجادلونن 

ا عنهم ، أولى منه بؤن  الحك{، خبٌر عن أهل اإلٌمان ، والذي ٌتلوه خبٌر عنهم ، فؤن ٌكون خبرا
ا عمن لم ٌجِر له ذكٌر" ٌكون خبرا
(ٙ). 

وهذا الذي نصره ابن جرٌر هو الحك ، وهو الذي ٌدل علٌه سٌاق  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)الكبلم"
 [، وجهان:ٙفال : وفً لوله تعالى:} بَْعَدَما تَبٌَََّن{ ]األن 
 .(1)معناه : بعد ما تبٌن لهم أنن ال تفعل إال ما أمرن هللا. هذا لول السديأحدهما: 
 .(5) معناه : ٌجادلونن فً المتال بعدما أمرت به. وهذا لول ابن عباسوالثانً: 
أي:" كؤنهم ٌسالون  [،ٙلوله تعالى:}َكؤَنََّما ٌَُسالُوَن إَِلى اْلَمْوِت َوهُْم ٌَْنُظُروَن{ ]األنفال :  

 .(ٓٔ)إلى الموت، وهم ٌنظرون إلٌه ِعٌاناا"
معناه : كؤن هإالء الذٌن ٌجادلونن فً لماء العدّو ، من كراهتهم للمابهم  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)إذا دعوا إلى لمابهم للمتال ،}ٌسالون إلى الموت{"
                                                             

 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5٘ٙٔ/٘(:ص11ٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٙ-5ٖ٘/ٖٔ(:ص2ٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖ٘/ٖٔ(:ص2ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖ٘/ٖٔ(:ص2ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .52ٖ-5ٖٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 . ٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(2)
 .52ٖ/ٖٔ(:ص1ٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .52ٖ/ٖٔ(:ص1ٔ2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .52ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ا لمسٌر لرٌش  لال ابن إسحاق:"   .(ٔ)حٌن ذكروا لهم"أي: كراهةا للماء الموم ، وإنكارا
 .(ٕ)السدي لوله: "}كؤنما ٌسالون إلى الموت{، حٌن لٌل هم المشركون" عن 
}ٌجادلونن فً الحك بعد ما تبٌن كؤنما ٌسالون إلى الموت وهم  :"وعن ابن زٌد 

ٌنظرون{ ، لال : هإالء المشركون ، جادلوه فً الحك }كؤنما ٌسالون إلى الموت{ ، حٌن ٌدعون 
}وهم ٌنظرون{، لال: ولٌس هذا من صفة اآلخرٌن، هذه صفة مبتدأة ألهل إلى اإلسبلم 

 .(ٖ)"الكفر
 الفوابد:
ا وعمبلا أن  -ٔ لال المزنً  ،  (ٗ)كل من جادل فً الحك بعد وضوحه وبٌانه فمد ؼالط شرعا

 .(٘)"رحمه هللا: )وحك المناظرة أن ٌراد بها هللا عز وجل، وأن ٌمبل منها ما ٌتبٌن
 :الدلٌل لكونه جداال بالباطل، أو جداال فً الحك بعدما تبٌن كموله تعالىلد ٌحرم أنه  -ٕ

ولوله سبحانه: }َوٌَُجاِدُل الَِّذٌَن َكفَُروا ِباْلبَاِطِل  ،}ٌَُجاِدلُونََن فًِ اْلَحّكِ بَْعَدَما تَبٌَََّن{
{ ]الكهؾ:   [.ِٙ٘لٌُْدِحُضوا بِِه اْلَحكَّ

 
 المرآن

 ُ ُ أَْن }َوإِْذ ٌَِعُدكُُم ّللا  ٌَْر ذَاِت الش ْوَكِة تَكُوُن لَكُْم َوٌُِرٌُد ّللا  ٌِْن أَن َها لَكُْم َوتََودُّوَن أَن  َغ إِْحَدى الط ائِفَتَ
 [1({ ]األنفال : 1ٌُِحك  اْلَحك  بَِكِلَماتِِه َوٌَْمَطَع َدابَِر اْلَكافِِرٌَن )

 التفسٌر:
بالظَّْفر بإحدى الطابفتٌن: العٌر وما تحمله ِمن أرزاق، أو َوْعَد هللا لكم  -أٌها المجادلون-واذكروا 

النفٌر، وهو لتال األعداء واالنتصار علٌهم، وأنتم تحبون الظَّْفر بالعٌر دون المتال، وٌرٌد هللا أن 
 ٌحك اإلسبلم، وٌُْعلٌه بؤمره إٌاكم بمتال الكفار، وٌستؤصل الكافرٌن بالهبلن.

ٌِْن أَنََّها لَكُْم{ ]األنفال :  لوله تعالى:}َوإِْذ ٌَِعُدكُمُ   َ ُ إِْحَدى الطَّابِفَت أٌها -[، أي:" واذكروا 2َّللاَّ
َوْعَد هللا لكم بالظَّْفر بإحدى الطابفتٌن: العٌر وما تحمله ِمن أرزاق، أو النفٌر، وهو  -المجادلون

 .(ٙ)لتال األعداء واالنتصار علٌهم"
ً سفٌان بن حرب والعٌر، وفرلة المشركٌن ٌعنً إحدى الفرلتٌن، فرلة أبلال الطبري:" 

 .(2)الذٌن نَفَروا من مكة لمنع عٌرهم، }أنها لكم{، ٌمول : إن ما معهم ؼنٌمة لكم"
ٌَْر ذَاِت الشَّْوَكِة تَكُوُن لَكُْم{ ]األنفال :   [، أي:" وأنتم تحبون 2لوله تعالى:}َوتََودُّوَن أَنَّ َؼ

 .(1)الظَّْفر بالعٌر دون المتال"
ٌمول : وتحبون أن تكون تلن الطابفة التً لٌست لها شوكة ٌمول : لٌس  ل الطبري:"لا 

لها حدٌّ ، وال فٌها لتال أن تكون لكم. ٌمول : تودُّون أن تكون لكم العٌُر التً لٌس فٌها لتال لكم ، 
 .(5)دون جماعة لرٌش الذٌن جاءوا لمنع عٌرهم ، الذٌن فً لمابهم المتاُل والحرُب"

أي : ٌحبون أن الطابفة التً ال َحدَّ لها وال منعة وال لتال ، تكون لهم  ابن كثٌر:"لال  
 .(ٓٔ)وهً العٌر"

 وفً الشوكة التً كُنً بها عن الحرب وجهان :

                                                             
 .52ٖ/ٖٔ(:ص2ٔ1٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٓٙٙٔ/٘(:ص11ٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٓٙٙٔ/٘(:ص11ٔٔ)-مختصرا–، وابن ابً حاتم 5ٖٙ-5ٖ٘/ٖٔ(:ص2ٔٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .(5٘ٔ، 1٘ٔ، والمواعد الحسان للسعدي: 2ٗٔ/ 2انظر: درء تعارض العمل والنمل:(ٗ)
 .ٕٖٔ/ ٕبٌان العلم:جامع (٘)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .51ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .51ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 . ٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(ٓٔ)
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 . (ٔ)أحدهما : أنها الشدة فكُنً بها عن الحرب لما فٌها من الشدة ، وهذا لول لطرب
الحرب لما فٌها من السبلح ، من لولهم رجل شاٍن فً والثانً : أنها السبلح ، وكُنً بها عن 

 .(ٕ)السبلح ، لاله ابن لتٌبة
عن عروة : "أن أبا سفٌان ألبل ومن معه من ُركبان لرٌش ممبلٌن من الشؤم ،  فسلكوا  

 طرٌك الساحل. فلما سمع بهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ندب أصحابه ، وحّدثهم بما معهم من األموال ، وبملة
عددهم. فخرجوا ال ٌرٌدون إال أبا سفٌان والركب معه ، ال ٌرونها إال ؼنٌمة لهم ، ال ٌظنون أن 
ٌكون كبٌُر لتاٍل إذا رأوهم. وهً التً أنزل هللا فٌها :}وتودون أن ؼٌر ذات الشوكة تكون 

 .(ٖ)لكم{"
ُ أَْن ٌُِحكَّ اْلَحكَّ بَِكِلَماتِِه{ ]األ  [، أي:" وٌرٌد هللا أن ٌحك 2نفال : لوله تعالى:}َوٌُِرٌُد َّللاَّ

 .(ٗ)اإلسبلم، وٌُْعلٌه بؤمره إٌاكم بمتال الكفار"
أي : هو ٌرٌد أن ٌجمع بٌنكم وبٌن الطابفة التً لها الشوكة والمتال ،  لال ابن كثٌر:" 

لٌَُظفَِّركم بهم وٌظهركم علٌهم ، وٌظهر دٌنه ، وٌرفع كلمة اإلسبلم ، وٌجعله ؼالبا على األدٌان ، 
وهو أعلم بعوالب األمور ، وهو الذي دبركم بحسن تدبٌره ، وإن كان العباد ٌحبون خبلؾ ذلن 

ٌْباا َوُهَو فٌما ٌظهر ل ٌْكُُم اْلِمتَاُل َوُهَو كُْرهٌ لَكُْم َوَعَسى أَْن تَْكَرهُوا َش هم ، كما لال تعالى : } ُكتَِب َعلَ
باا َوُهَو َشرٌّ لَكُْم  َوهللاُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن{ ]البمرة :  ٌْ ٌٌْر لَكُْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َش  .(٘)[ "َٕٙٔخ

 .(ٙ)[، أي:"وٌستؤصل الكافرٌن بالهبلن"2َوٌَْمَطَع َدابَِر اْلَكافِِرٌَن{ ]األنفال : لوله تعالى:} 
 .(2)عن السدي عن أبً مالن لوله:"} دابر{، ٌعنً: أصل" 
 .(1)عن ابن إسحاق :}وٌمطع دابر الكافرٌن{، الولعة التً أولع هللا بمرٌش ٌوم بدر" 
 .(5)فؤوحى هللا إلٌه المتال"صفوان بن سلٌم:"}وٌمطع دابر الكافرٌن{، عن  
عن دمحم بن إسحاق :"عن دمحم بن مسلم الزهري ، وعاصم بن عمر بن لتادة ، وعبد هللا  

بن أبً بكر ، وٌزٌد بن رومان ، عن عروة بن الزبٌر وؼٌرهم من علمابنا ،  عن عبد هللا بن 
حدٌث بدر ، لالوا : لما  عباس ، كُلٌّ لد حدثنً بعض هذا الحدٌث ، فاجتمع حدٌثهم فٌما سُمت من

سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤبً سفٌان ممببل من الشؤم ، ندب المسلمٌن إلٌهم ولال : هذه عٌر لرٌش ، 
فٌها أموالهم ، فاخرجوا إلٌها لعل هللا أن ٌنفِّلكموها! فانتدب الناس ، فخؾ بعضهم وثمل بعض ، 

 ٌلمى حرباا. وكان أبو سفٌان ٌستٌمن حٌن دنا من الحجاز وذلن أنهم لم ٌظنوا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ا  وٌتحسس األخبار ،  وٌسؤل من لمً من الركبان ، تخوفاا على أموال الناس ،  حتى أصاب خبرا
من بعض الركبان : " أن محمداا لد استنفر أصحابه لن ولِعٌرن " ! فحذر عند ذلن ، واستؤجر 

فبعثه إلى مكة ، وأمره أن ٌؤتً لرٌشاا ٌستنفرهم إلى أموالهم ، ضمضم بن عمرو الِؽفاري ، 
وٌخبرهم أن محمداا لد عرض لها فً أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سرٌعاا إلى مكة. 
وخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أصحابه حتى بلػ وادٌاا ٌمال له " ذَفَِران " ، فخرج منه، حتى إذا كان 

ه الخبر عن لرٌش بمسٌرهم لٌمنعوا ِعٌرهم ، فاستشار النبً ملسو هيلع هللا ىلص الناَس ، ببعضه ، نزل ، وأتا
وأخبرهم عن لرٌش. فمام أبو بكر رضوان هللا علٌه ، فمال فؤحسن. ثم لام عمر رضً هللا عنه ، 
فمال فؤحسن. ثم لام الممداد بن عمرو فمال : ٌا رسول هللا ، امض إلى حٌث أمرن هللا ، فنحن 

عن ، وهللا ، ال نمول كما لالت بنو إسرابٌل لموسى : }اْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتِبل إِنَّا َهاُهَنا م

                                                             
 .52ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .22ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .55ٖ-51ٖ/ٖٔ(:ص2ٔ5٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٔ-ٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر:(٘)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٙٙٔ/٘(:ص11ٕٕأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙٙٔ/٘(:ص11ٕٖأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٙٙٔ/٘(:ص11ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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[ ، ولكن اذهب أنت وربن فماتبل إنا معكما مماتلون! فوالذي بعثن ٕٗلَاِعُدوَن{ ]سورة المابدة : 
لدنا معن َمن دونه حتى تبلؽه! بالحك ، لبن سرت بنا إلى بَْرن الِؽَماد ٌعنً : مدٌنة الحبشة  لجا

ًّ أٌها الناس!  ا ، ثم دعا له بخٌٍر ، ثم لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أشٌروا عل فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خٌرا
وإنما ٌرٌد األنصار ، وذلن أنهم كانوا َعَدَد الناس ، وذلن أنهم حٌن باٌعوه على العمبة لالوا : " 

هللا ، إنا برآء من ِذمامن حتى تصل إلى دٌارنا ، فإذا وصلت إلٌنا فؤنت فً ذمتنا ، ٌا رسول 
نمنعن مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا " ، فكؤن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتخوؾ أن ال تكون األنصار ترى 

عدّوٍ من علٌها نُصرته إال ممن دهمه بالمدٌنة من عدوه ، وأن لٌس علٌهم أن ٌسٌر بهم إلى 
ببلدهم لال : فلما لال ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لال له سعد بن معاذ : لكؤنن ترٌدنا ٌا رسول هللا ؟ 
لنان ، وشهدنا أن ما جبت به هو الحك ، وأعطٌنان على ذلن  لال : أجل! لال : فمد آمنا بن وصدَّ

 لما أردت ، فوالذي بعثن بالحك إن عهودنا ومواثٌمنا على السمع والطاعة ، فامض ٌا رسول هللا
استعرضَت بنا هذا البحَر فخضته لُخضناه معن ،  ما تخلؾ منا رجل واحد ، وما نكره أن تلمى 
بنا عدونا ؼداا ، إنا لُصبٌُر عند الحرب ، ُصُدٌق عند اللماء، لعّل هللا أن ٌرٌن منا ما تَمرُّ به عٌنن 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمول سعد ، ونشطه ذلن ، ثم لال : سٌروا على ، فسر بنا على بركة هللا! فسُرَّ رسول 
بركة هللا وأبشروا ، فإن هللا لد وعدنً إحدى الطابفتٌن،  وهللا لكؤنً أنظر اآلن إلى مصارع 

 .(ٔ)الموم ؼداا"
 الفوابد:
 بٌان ضعؾ اإلنسان فً رؼبته فً كل ماال كلفة فٌه وال مشمة. -ٔ
ُ أَْن ٌُِحكَّ اْلَحكَّ بَِكِلَماتِه ، لال تعالى:هلل كلماتأن المرآن لد نطك بؤن  -ٕ  {.}َوٌُِرٌُد َّللاَّ
 .وعد هللا سبحانه وتعالى أن ٌنصر دٌنه وٌعلً كلمته وٌخزي أهل الزٌػ والفساد -ٖ
 

 المرآن
 [1({ ]األنفال : 1}ِلٌُِحك  اْلَحك  َوٌُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن )

 :التفسٌر
 لٌعزَّ هللا اإلسبلم وأهله، وٌذهب الشرن وأهله، ولو كره المشركون ذلن.

[، أي:" لٌعزَّ هللا اإلسبلم وأهله، 1لوله تعالى:}ِلٌُِحكَّ اْلَحكَّ َوٌُْبِطَل اْلبَاِطَل{ ]األنفال :  
 .(ٕ)وٌذهب الشرن وأهله"

ٌمول تعالى ذكره : وٌرٌد هللا أن ٌمطع دابر الكافرٌن ، كٌما ٌحك الحك ،  لال الطبري:" 
ولٌل : «.. تحمٌك الحك»كٌما ٌُعبد هللا وحده دون اآللهة واألصنام ، وٌعّز اإلسبلم ، وذلن هو 

 .(ٖ)إن }الحك{ فً هذا الموضع ، هللا عز وجل"
: بمحذوؾ تمدٌره: لٌحك فإن للت: بم ٌتعلك لوله }لٌحك الحك{؟ للت لال الزمخشري:"

الحك وٌبطل الباطل فعل ذلن، ما فعله إال لهما. وهو إثبات اإلسبلم وإظهاره، وإبطال الكفر 
 ومحمه.

فإن للت: ألٌس هذا تكرٌرا؟ للت: ال، ألن المعنٌٌن متباٌنان، وذلن أن األول تمٌٌز بٌن 
ى ؼٌرها لهم ونصرتهم اإلرادتٌن وهذا بٌان لؽرضه فٌما فعل من اختٌار }ذات الشوكة{ عل

علٌها، وأنه ما نصرهم وال خذل أولبن إال لهذا الؽرض الذي هو سٌد األؼراض. وٌجب أن ٌمدر 
المحذوؾ متؤخرا حتى ٌفٌد معنى االختصاص فٌنطبك علٌه المعنى: ولٌل: لد تعلك 

 .(ٗ)«"ٌمطع»بـ
 .(٘)كره المشركون ذلن"[، أي:" ولو 1لوله تعالى:}َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُموَن{ ]األنفال : 

                                                             
 .ٓٓٗ-55ٖ/ٖٔ(:ص2ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .51ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .22ٔالتفسٌر المٌسر:  (٘)



ٕٓ5 
 

ٌمول وٌبطل عبادة اآللهة واألوثان والكفر ، ولو كره ذلن الذٌن أجرموا  لال الطبري:" 
 .(ٔ)فاكتسبوا المآثم واألوزار من الكفار"

 .(ٕ)، هم المشركون"{ولو كره المجرمون عن لتادة:"} 
 الفوابد:
وأعزهم بنصر لم ٌكونوا إنجاز هللا تعالى وعده للمإمنٌن إذ أؼنمهم طابفة النفٌر  -ٔ

 مستعدٌن له.
ذكر نبذة عن ولعة بدر وهً من أشهر الولابع وأفضلها وأهلها من أفضل الصحابة  -ٕ

وخٌارهم إذ كانت فً حال ضعؾ المسلمٌن حٌث ولعت فً السنة الثانٌة من الهجرة 
 وهم أللٌة والعرب كلهم أعداء لهم وخصوم.

التؽٌٌر والتحرٌؾ ألنها من الحك الذي  أن السنة ال تزال محفوظة منومن الفوابد:  -ٖ
ا لمول هللا تعالى }ِلٌُِحكَّ  :كانت علٌه الطابفة المنصورة والحك ال بد أن ٌكون محفوظا

 .اْلَحكَّ َوٌُْبِطَل اْلبَاِطَل{
"، "مِحكُّ الحّكِ بكلماتهذكر الشرباصً أن من اسمابه تعالى:)األسماء المضافة(:  -ٗ

 .(ٖ)"مبطل الباطلو"
 

 المرآن
كُْم بِؤَْلٍف ِمَن اْلَماَلئَِكِة ُمْرِدفٌَِن )  [1({ ]األنفال : 1}إِْذ تَْستَِغٌثُوَن َرب كُْم فَاْستََجاَب لَكُْم أَنًِّ ُمِمدُّ

 التفسٌر:
إذ تطلبون النصر على عدوكم، فاستجاب هللا لدعابكم لاببل « بدر»اذكروا نعمة هللا علٌكم ٌوم 
ا.إنً ممدُّكم بؤلؾ من المبلبكة   من السماء، ٌتبع بعضهم بعضا

« بدر»[، أي:" اذكروا نعمة هللا علٌكم ٌوم 5}إِْذ تَْستَِؽٌثُوَن َربَّكُْم{ ]األنفال : لوله تعالى: 
 .(ٗ)إذ تطلبون النصر على عدوكم"

 .(٘)تستجٌرون به من عدوكم ، وتدعونه للنصر علٌهم" لال الطبري:أي:" 
أي: اذكروا نعمة هللا علٌكم، لما لارب التماإكم بعدوكم، استؽثتم بربكم،  لال السعدي:" 

 .(ٙ)"وطلبتم منه أن ٌعٌنكم وٌنصركم
عن ابن إسحاق : "}إذ تستؽٌثون ربكم{، أي : بدعابكم ، حٌن نظروا إلى كثرة عدوهم  

 .(2)وللة عددهم"
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص"عن ابن جرٌج لوله : "}إذ تستؽٌثون ربكم{ ، لال : دعاء النبً  
عن ابن عباس لال : "لما اصطؾَّ الموم ، لال أبو جهل : اللهم أوالنا بالحك فانصره!  

 .(5)ورفع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌده فمال : ٌا رب ، إن تهلن هذه العصابة فلن تعبد فً األرض أبدا!"
ٌْع لال : "كان أبو بكر الصدٌك رضً هللا  َ  عنه مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً عن زٌد بن ٌُث

العرٌش ، فجعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو ٌمول : اللهم انصر هذه العصابة ، فإنن إن لم تفعل لن تعبد فً 
 .(ٓٔ)األرض! لال : فمال أبو بكر : بعَض مناشدتن ُمْنِجَزن ما وعدن"

                                                             
 .51ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٓٗ/ٖٔ(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓانظر: معتمد أهل السنة والجماعة: (ٖ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٓٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٔٔٗ/ٖٔ(:ص2ٗٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٔٗ/ٖٔ(:ص2ٖ5٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٔٗ/ٖٔ(:ص2ٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٓٔٗ/ٖٔ(:ص2ٖ2٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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[، أي:" 5كُْم بِؤَْلٍؾ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُمْرِدفٌَِن{ ]األنفال : }فَاْستََجاَب لَكُْم أَنًِّ ُمِمدُّ لوله تعالى: 
ا  .(ٔ)"فاستجاب هللا لدعابكم لاببل إنً ممدُّكم بؤلؾ من المبلبكة من السماء، ٌتبع بعضهم بعضا

ا  لال الطبري:أي:"  فؤجاب دعاءكم ، بؤنً ممدكم بؤلؾ من المبلبكة ٌُْرِدؾ بعضهم بعضا
ا " ، وٌتلو بعضهم بعضا
(ٕ). 

منها: أن هللا أمدكم }بِؤَْلٍؾ ِمَن  وأؼاثكم بعدة أمور: ،}فَاْستََجاَب لَكُْم{ لال السعدي:" 
 .(ٖ)"اْلَمبلبَِكِة ُمْرِدفٌَِن{ أي: ٌردؾ بعضهم بعضا

 .(ٗ)"}فاستجاب لكم{، بدعاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودعابكم معه"عن ابن إسحاق :  
 .(٘)لال السدي: "ألبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو هللا وٌستؽٌثه وٌستنصره ، فؤنزل هللا علٌه المبلبكة" 
 .(٘)المبلبكة"
دة ٌدعو ، فؤتاه عن أبً صالح لال : "لما كان ٌوم بدر جعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌناشد ربه أشد النِّش 

عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فمال : ٌا رسول هللا ، بعض نِْشَدتن ، فوهللا لٌفٌَنَّ هللا لن بما 
 .(ٙ)وعدن! "
أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لال فً ٌوم بدر: ذا جبرٌل آخذ "وفً صحٌح البخاري عن ابن عباس:  

 .(2)"برأس فرسه، علٌه أداة حرب
 [، وجوه:5ُمْرِدفٌَِن{ ]األنفال :  تعالى:}وفً لوله  
 :(5)، فتكون األلؾ ألفٌن . لال الشاعر(1)مع كل ملن ملن، وهو لول ابن عباسمعناه: أحدها : 

 إذا الجوزاُء أَْرَدفَِت الثَُّرٌَّا             ظنَْنُت بآل فاطمةَ الظُّنونا

                                                             
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٔٔٗ/ٖٔ(:ص2ٗٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔٔٗ/ٖٔ(:ص2ٖ1٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٔٔٗ/ٖٔ(:ص2ٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .55ٖ٘. ورلمه: ٕٖٔ/2صحٌح البخاري: (2)
 .ٕٔٗ/ٖٔ(:ص2ٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
، سمط 5ٔ، معجم ما استعجم: 21: ٖٔاألؼانً ، من لدماء الشعراء الجاهلٌة، انظر: خزٌمة المضاعًالشعر  (5)

، ٖٓٔ: ٕ، األزمنة واألمكنة ٕٖٓلتٌبة: . المعارؾ ال بن ٘ٗٔ، شرح دٌوان أبً ذإٌب: ٓٓٔسمط الآللا: 
 ، اللسان )ردؾ( ، )لرظ( .٘ٙ: ٔ، األمثال للمٌدانً ٖٔجمهرة األمثال: 

ا للنساء، فعلك فاطمة بنت ٌذكر ابن عنزة بن  ا فاسداا متعرضا وسبب هذا الشعر: أن حزٌمة بن نهد كان مشبوما
لمثل( ، فاجتمع لومه ولومها فً مربع، فلما أسد بن ربٌعة بن نزار، )وهو أحد المارظٌن المضروب بهما ا

انمضى الربٌع، ارتحلت إلى منازلها فمٌل له: ٌا حزٌمة: لمد ارتحلت فاطمة! لال: أما إذا كانت حٌة ففٌها أطمع! 
ٌَّا ... َظنَْنُت بِآِل فَاِطَمةَ الظُّنُونَا  ثم لال فً ذلن: إِذَا اْلَجْوَزاُء أْرَدفَِت الثَُّر

 ، َوَظنُّ المرء ُحوٌب ... َوإْن أَْوفَى، َوإِْن َسَكَن الَحُجوناَظنَْنُت بَِها
فٌنَا  َوَحالَْت ُدوَن ذَِلَن ِمْن هُُموِمً ... هُُموٌم تُْخِرٌُج الشََّجَن الدَّ
 أََرى اْبنَةَ ٌَْذكٍُر َظعَنَْت فََحلَّْت ... َجنُوَب اْلَحْزِن، ٌا َشَحطاا ُمبٌِنَا!

تى أخذوه فضربوه. فمكث زماناا، ثم أن حزٌمة لال لٌذكر ابن عنزة: أحب أن فبلػ ذلن ربٌعة، فرصدوه، ح
تخرج حتى نؤتً بمرظ. فمرا بملٌب فاستمٌا، فسمطت الدلو، فنزل ٌذكر لٌخرجها. فلما صار إلى الببر، منعه 

ا! أخرجنً أفعل! لال: ال أخرجن ! فتركه حزٌمة الرشاء، ولال: زوجنً فاطمة! فمال: على هذه الحال، التسارا
حتى مات فٌها. فلما رجع ولٌس هو معه، سؤله عنه أهله، فمال: فارلنً، فلست أدري أٌن سلن! فاتهمته ربٌعة، 
وكان بٌنهم وبٌن لومه لضاعة فً ذلن شر، ولم ٌتحمك أمر فٌإخذ به، حتى لال حزٌمة: فَتَاةٌ َكؤَنَّ ُرَضاَب العَبٌِِر 

ْنَجبِ   ٌلُ ... بِِفٌَها، ٌُعَلُّ بِِه الزَّ
 لَتَْلُت أََباَها َعلَى ُحبَِّها، ... فَتَْبَخُل إْن بَِخلَْت أْو تُنٌِلُ 

 عندبذ، ثارت الحرب بٌن لضاعة وربٌعة.
لال أبو بكر بن السراج فً معنى بٌت الشاهد: " إن الجوزاء تردؾ الثرٌا فً اشتداد الحر، فتتكبد السماء فً 

فٌتفرق الناس فً طلب المٌاه، فتؽٌب عنه محبوبته، فبل ٌدري أٌن آخر اللٌل، وعند ذلن تنمطع المٌاه وتجؾ، 
ا شرحه فً األزمنة واألمكنة   .ٖٔٔ، ٖٓٔ: ٕمضت، وال أٌن نزلت ". وانظر أٌضا
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، وهو مروي عن (ٗ)، وابن زٌد(ٖ)والسدي، (ٕ)،والضحان(ٔ)الثانً : معناه: متتابعٌن ، لاله لتادة 
 .(ٙ)، واختاره ابن لتٌبة(٘)ٌضاأعن ابن عباس 

، وعبدهللا (2)إمداد المسلمٌن بهم ، لاله مجاهد «اإلرداؾ»الثالث : معنى مردفٌن أي: ممّدٌن ، و
 .(1)بن كثٌر
المعلى لرأ نافع وحده }مردفٌن{ بفتح الدال، ولرأ البالون }مردفٌن{ بكسر الدال، وروى  

بن منصور عن أبى بكر عن عاصم }مردفٌن{ بفتح الدال، وروي أبوبكر البؽدادي عن الجمال 
 .(5)عن أحمد بن ٌزٌد عن المواس بؤسناده عن ابن كثٌر }مردفٌن{ مثل حمزة

 الفوابد:
 .مشروعٌة االستؽاثة باهلل تعالى وهً عبادة فبل ٌصح أن ٌستؽاث بؽٌر هللا تعالى -ٔ

طلب الؽوث، وهو إزالة الشدة، كاالستنصار: طلُب النصر؛ االستؽاثة: هً و
واالستعانة: طلب العون. والفرق بٌن االستؽاثة والدعاء: أن االستؽاثة ال تكون إال من 
المكروب، والدعاء أعم من االستؽاثة؛ ألنه ٌكون من المكروب وؼٌره؛ فكل استؽاثة 

 ...(ٓٔ) دعاء، ولٌس كل دعاء استؽاثة
ومن أنواع العبادة االستؽاثة باهلل عز : » -رحمه هللا  -:(ٔٔ)لال حافظ حكمً

وجل وهً طلب الؽوث منه تعالى من جلب خٌر أو دفع شر لال هللا عز وجل: }ِإْذ 
، [5األنفال: ]({ 5تَْستَِؽٌثُوَن َربَّكُْم فَاْستََجاَب لَكُْم أَنًِّ ُمِمدُّكُْم بِؤَْلٍؾ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُمْرِدفٌَِن )

ٌه ولا ْن ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َوٌَْكِشُؾ السُّوَء َوٌَْجعَلُكُْم ُخَلفَاَء اأْلَْرِض أَإِلَ ل تعالى: }أَمَّ
ِ لَِلٌبلا َما تَذَكَُّروَن ) صلى هللا  -اآلٌات ... ، ومن دعاء النبً  [ٕٙالنمل: ]({ َٕٙمَع َّللاَّ

إلكرام ٌا بدٌع السموات واألرض ٌا حً ٌا لٌوم ٌا ذا الجبلل وا": -علٌه وسلم 
بإسناده من حدٌث ثابت بن الضحان أنه كان  ، وفً الطبرانً(ٖٔ)"أستؽٌث (ٕٔ)برحمتن

المإمنٌن فمال بعضهم لوموا بنا نستؽٌث برسول هللا  منافك ٌإذي -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً زمن النبً 

                                                             
 .ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2٘ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2٘ٗ٘ٔ(، و)2ٗ1٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٗٔٗ/ٖٔ(:ص2ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٖٔ(:ص2ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .22ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٔٗ/ٖٔ(:ص2٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٗٓانظر: السبعة فً المراءات: (5)
(، األصول الثبلثة للشٌخ عبد 5ٖٔ/ ٔ(، إعانة المستفٌد بشرح كتاب التوحٌد )25ٔانظر: فتح المجٌد )ص  (ٓٔ)

(، الجدٌد فً شرح كتاب التوحٌد )ص 1ٕ/ 2(، مجموع فتاوى ورسابل العثٌمٌن )ٕٕالرحمن البران )ص 
الشامٌة لسلٌمان بن سحمان (، الصواعك المرسلة الشهابٌة على الشبه الداحضة ٖ٘ٗ/ ٕ(، معارج المبول )ٕٔٔ
 .(ٕٙٔ)ص 

هو: حافظ بن أحمد بن علً بن أحمد الحكمً، عالم متفنن، سلفً المعتمد، من مإلفاته: معارج المبول، (ٔٔ)
 .هـ 22ٖٔوأعبلم السنة المنشورة، الجوهرة الفرٌدة فً تحمٌك العمٌدة، توفً سنة )

ان أن ٌمول "اللهم برحمتن أستؽٌث أصلح لً شؤنً االستؽاثة بالصفة: من األمور الجابزة، فٌمكن لئلنس(ٕٔ)
: )ٌا حً ٌا لٌوم برحمتن أستؽٌث(، وهذه استؽاثة بالرحمة وهً صفة من -ملسو هيلع هللا ىلص  -كله"، وهذا وارد فً لول النبً 

: )أعوذ بعزة هللا - ملسو هيلع هللا ىلص -صفات هللا. كذلن ٌجوز لئلنسان أن ٌستعٌذ بالصفة، واالستعاذة بالصفة مثل لول النبً 
ولدرته من شر ما أجد وأحاذر( فهذه استعاذة بالعزة والمدرة، ومثل لوله: )أعوذ بكلمات هللا التامات( أخرجه 
مسلم، فهذه استعاذة بالصفة، فتكون االستعاذة بالصفة جابزة. وكذلن الحلؾ بالصفة جابز، مثل وعزة هللا، ولدرة 

 ، وحٌاة هللا، ولكن ال ٌنبؽً التوسع فً هذا الباب.هللا، وجبلل هللا، وكبلم هللا
 .(ٌٓٗنظر: شرح دالٌة أبً الخطاب الكلوذانً للدكتور: هانً بن عبد هللا بن جبٌر )ص 

( بلفظ: )ٌا حً ٌا لٌوم ٕٖٗ٘أخرجه الترمذي فً كتاب الدعوات باب ما جاء فً عمد التسبٌح بالٌد برلم )(ٖٔ)
 .(25ٕٙفً صحٌح الترمذي برلم )برحمتن أستؽٌث(، حسنه األلبانً 



ٕٕٔ 
 

..وؼٌر .(ٔ)"إنه ال ٌستؽاث بً وإنما ٌستؽاث باهلل": - ملسو هيلع هللا ىلص -فمال ، من هذا المنافك -ملسو هيلع هللا ىلص  -
 . (ٕ)«ذلن من األحادٌث

 .من معجزاته علٌه السبلم إمداد هللا له بالمبلبكة -ٕ
تمرٌر عمٌدة أن المبلبكة عباد هلل ٌسخرهم فً فعل ما ٌشاء، ولد سخرهم للمتال مع  -ٖ

 .تعالى لهم بذلنالمإمنٌن فماتلوا، ونصروا وثبتوا وذلن بؤمر هللا 
}إِْذ  ، لموله تعالى:(ٗ)الشرباصًو المرطبً ذكره، (ٖ)"المستجٌُب"ومن اسماءه:  -ٗ

 .تَْستَِؽٌثُوَن َربَّكُْم فَاْستََجاَب لَكُْم{
 

 المرآن
 ِ ُ إاِل  بُْشَرى َوِلتَْطَمِئن  بِِه لُلُوبُكُْم َوَما الن ْصُر إاِل  ِمْن ِعْنِد ّللا  َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم }َوَما َجعَلَهُ ّللا   إِن  ّللا 

 [ٓٔ({ ]األنفال : ٓٔ)
 التفسٌر:

وما جعل هللا ذلن اإلمداد إال بشارة لكم بالنصر، ولتسكن به للوبكم، وتولنوا بنصر هللا لكم، وما 
 النصر إال من عند هللا، ال بشدة بؤسكم ولواكم. إن هللا عزٌز فً ملكه، حكٌم فً تدبٌره وشرعه.

ُ إِالَّ بُْشَرى{ ]األنفال : لوله   [، أي:" وما جعل هللا ذلن اإلمداد إال ٓٔتعالى:}َوَما َجعَلَهُ َّللاَّ
 .(٘)"بشارة لكم بالنصر

ا وتتابعها  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره : لم ٌجعل هللا إرداَؾ المبلبكة بعضها بعضا
، أي : بشارة لكم ، تبشركم بنصر هللا  بالمصٌر إلٌكم ، أٌها المإمنون ، مدداا لكم }إال بشرى{ لكم

 .(ٙ)إٌاكم على أعدابكم"
أي : وما جعل هللا بعث المبلبكة وإعبلمه إٌاكم بهم إال بُشرى... وإال  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)فهو تعالى لادر على نصركم على أعدابكم بدون ذلن"
 .(1)"أي: إنزال المبلبكة }إِال بُْشَرى{ أي: لتستبشر بذلن نفوسكم لال السعدي:" 
« الثبلثة»ما مّد النبً ملسو هيلع هللا ىلص مما ذكر هللا ؼٌُر ألؾ من المبلبكة مردفٌن ، وذكرلال مجاهد:" 

، وأما « األنفال»بشرى ، ما مدُّوا بؤكثر من هذه األلؾ الذي ذكر هللا عز وجل فً « الخمسة»و
 .(5)، فكانت بشَرى"«الخمسة»و« الثبلثة»

[، أي:" ولتسكن به للوبكم، وتولنوا ٓٔلوله تعالى:}َوِلتَْطَمبِنَّ بِِه لُلُوبُكُْم{ ]األنفال :  
 .(ٓٔ)"بنصر هللا لكم
 .(ٔٔ)ٌمول : ولتسكن للوبكم بمجٌبها إلٌكم ، وتولن بنصرة هللا لكم" لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"وإال فالنصر بٌد هللا، لٌس بكثرة َعَدٍد وال عَُدد لال السعدي:" 
 :(ٔ)واختلفوا فً لتال المبلبكة معهم على لولٌن 

                                                             
( بؽٌر هذا اللفظ من حدٌث عبادة 12ٖ/ ٔ(، وابن سعد فً الطبمات )2ٖٔ/ ٘أخرجه اإلمام أحمد فً المسند )(ٔ)

(: وهو صالح لبلعتضاد ودل على معناه الكتاب ٕ٘ٔعبادة بن الصامت؛ لال ابن تٌمٌة فً كتاب االستؽاثة )ص 
 .والسنة

 .(1ٕٖ/ ٘(، مجموع فتاوى ابن باز )1ٔ/ 1ٌنظر: منهاج السنة النبوٌة )(، ٖ٘ٗ/ ٕمعارج المبول )(ٕ)
العدم ورود النَّّصِ أولعدم صحة اإلطبلق (ٖ)  .من األسماء التى ٌرجح عدم ثبوتها إمَّ
 .ٕٙٗانظر: معتمد أهل السنة والحماعة فً أسماء هللا الحسنى: (ٗ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔٗ-2ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٔٗ/ٖٔ(:ص2٘2٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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أحدهما : لم ٌماتلوا وإنما نزلوا بالبشرى لتطمبن به للوبهم ، وإال فملن واحد ٌهلن جمٌع 
 المشركٌن كما أهللن جبرٌل لوم لوط .
كما روى ابن مسعود أنه سؤله أبو جهل : "من أٌن كان  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أن المبلبكة لاتلت مع النبً 

ٌؤتٌنا الضرب وال نرى الشخص ؟ لال :}ِمن لِبَِل اْلَمبَلبَِكِة{، فمال : هم ؼلبونا ال أنتم"
(ٕ). 

ِ{ ]األنفال :   من عند [، أي:" وما النصر إال ٓٔلوله تعالى:}َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 .(ٖ)"هللا، ال بشدة بؤسكم ولواكم

ٌمول : وما تنصرون على عدوكم ، أٌها المإمنون ، إال أن ٌنصركم هللا  لال الطبري:" 
علٌهم ، ال بشدة بؤسكم ولواكم ، بل بنصر هللا لكم ، ألن ذلن بٌده وإلٌه ، ٌنصر من ٌشاء من 

 .(ٗ)خلمه"
ِ{، لببل ٌتوهم أن النصر من لبل ولوله :}َوَما النَّْصُر إِ  لال الماوردي:"  الَّ ِمْن ِعنِد َّللاَّ

 .(٘)المبلبكة ال من لبل هللا تعالى"
فهذه حكم َشَرع هللا جهاد الكفار بؤٌدي المإمنٌن ألجلها ، ولد كان تعالى  لال ابن كثٌر:" 

ما أهلن لوم إنما ٌعالب األمم السالفة المكذبة لؤلنبٌاء بالموارع التً تعم تلن األمة المكذبة ، ك
نوح بالطوفان ، وعاداا األولى بالدَّبُور ، وثمود بالصٌحة ، ولوم لوط بالخسؾ والملب وحجارة 

وأهلن عدوه فرعون  -علٌه السبلم-السجٌل ولوم شعٌب بٌوم الظلة ، فلما بعث هللا تعالى موسى 
ر ، واستمر الحكم ولومه بالؽرق فً الٌّم ، ثم أنزل على موسى التوراة ، شرع فٌها لتال الكفا

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكَنا  فً بمٌة الشرابع بعده على ذلن ، كما لال تعالى : } َوَلمَْد آتَ
[، ولتل المإمنٌن الكافرٌن أشد إهانة للكافرٌن ، ٖٗاْلمُُروَن األوَلى َبَصاِبَر ِللنَّاِس{ ]المصص : 

ٌِْدٌُكْم وأشفى لصدور المإمنٌن ، كما ل َ ْبُهُم هللاُ بِؤ ال تعالى للمإمنٌن من هذه األمة : } لَاتِلُوهُْم ٌُعَذِّ
ٌَْظ لُلُوبِِهْم[ { ]التوبة :  ٌِْهْم َوٌَْشِؾ ُصُدوَر لَْوٍم ُمْإِمنٌَِن ]َوٌُْذِهْب َؼ ،  َٗٔوٌُْخِزِهْم َوٌَْنُصُركُْم َعلَ

ٌن ٌنظرون إلٌهم بؤعٌن ازدرابهم ، أنكى [؛ ولهذا كان لَتُل صنادٌد لرٌش بؤٌدي أعدابهم الذ٘ٔ
لهم وأشفى لصدور حزب اإلٌمان. فَمَتُْل أبً جهل فً معركة المتال وحومة الوؼى ، أشد إهانة 

ْنٌَا َوٌَْوَم ٌَمُوُم األْشَهاُد ]ٌَوْ  ٌَْنفَُع َم ال له من أن تعالى : } إِنَّا لَنَْنُصُر ُرسُلَنَا َوالَِّذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ
[} َحِكٌم { فٌما شرعه من لتال الكفار، مع المدرة على ٕ٘،  ٔ٘الظَّاِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهْم{ ]ؼافر : 

 .(ٙ)دمارهم وإهبلكهم ، بحوله ولوته ، سبحانه وتعالى"
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]األنفال :   [، أي:" إن هللا عزٌز فً ملكه، حكٌم فً ٓٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(2)"ره وشرعهتدبٌ

أي: }عزٌز{، ال ٌمهره شًء ، وال ٌؽلبه ؼالب ، بل ٌمهر كل شًء وٌؽلبه لال الطبري: 
، ألنه خلمه، }حكٌم{، ٌمول : حكٌم فً تدبٌره ونصره من نصر ، وخذالنه من خذل من خلمه ، 

 .(1)ال ٌدخل تدبٌره وهن وال َخلل "
بهما فً الدنٌا واآلخرة ، كما لال  أي : له العزة ولرسوله وللمإمنٌن لال ابن كثٌر:" 

ْنٌَا َوٌَْوَم ٌَمُوُم األْشَهاُد ٌَْوَم ال ٌَْنفَ  اِلِمٌَن تعالى:} إِنَّا لَنَْنُصُر ُرسُلََنا َوالَِّذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ ُع الظَّ
رة على دمارهم [،} َحِكٌم { فٌما شرعه من لتال الكفار ، مع المدٕ٘،  َٔ٘مْعِذَرتُُهْم { ]ؼافر : 

 .(5)وإهبلكهم ، بحوله ولوته ، سبحانه وتعالى"

                                                                                                                                                                               
 .55ٕ-51ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .55ٕ/ٕذكره الماوردي فً النكت والعٌون: (ٕ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55ٕ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)



ٕٔٗ 
 

َ َعِزٌٌز{ ال ٌؽالبه مؽالب، بل هو المهار، الذي ٌخذل من بلؽوا من  لال السعدي:"  }إِنَّ َّللاَّ
الكثرة ولوة العدد واآلالت ما بلؽوا. }َحِكٌٌم{ حٌث لدر األمور بؤسبابها، ووضع األشٌاء 

 .(ٔ)"مواضعها
 الفوابد:
تدخل المبلبكة فً ؼزوة بدر التً كانت أول المعارن الحاسمة فً تارٌخ اإلسبلم  -ٔ

 .سجل المرآن ذلن الحادث الجلٌللد وأعظمها خطرا، و
أن النصر من عند هللا ال من عند ؼٌره، لتنٌب الملوب إلٌه، فتعتمد فً مهماتها أن  -ٕ

 ةعلٌه، وتستؽٌث به وحده ال شرٌن له.
: تعلٌم المإمنٌن االعتماد على هللا وحده، وتفوٌض والتً لبلهاهذه اآلٌة وٌستفاد من  -ٖ

أمورهم إلٌه مع التؤكٌد على أن النصر إنما هو من عند هللا وحده، ولٌس من المبلبكة أو 
ؼٌرهم، فاألسباب ٌجب أن ٌؤخذ بها المسلمون، لكن ٌجب أن ال ٌؽتروا بها، وأن ٌكون 

 بنصره وتوفٌمه، ثم بٌن سبحانه مظاهر اعتمادهم على خالك األسباب حتى ٌمدهم هللا
 -فضله على المإمنٌن، وأن النصر الذي كان فً بدر، ولتلهم المشركٌن، ورمً النبً 

 المشركٌن بالتراب ٌوم بدر إنما كان فً الحمٌمة بتوفٌك هللا أوالا وبفضله ومعونته. -ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 المرآن
ٌكُُم النُّعَاَس أَمَ  َركُْم ِبِه َوٌُْذِهَب َعْنكُْم ِرْجَز }إِْذ ٌُغَّشِ ٌْكُْم ِمَن الس َماِء َماًء ِلٌَُطّهِ ُل َعلَ نَةً ِمْنهُ َوٌُنَّزِ

ٌَْطاِن َوِلٌَْربَِط َعلَى لُلُوبِكُْم َوٌُثَبَِّت بِِه اأْلَْلَداَم )  [ٔٔ({ ]األنفال : ٔٔالش 
 التفسٌر:

وؾ عدوكم أن ٌؽلبكم، وٌنزل علٌكم من السحاب إذ ٌُْلمً هللا علٌكم النعاس أماناا منه لكم من خ

ا، لٌطهركم به من األحداث الظاهرة، وٌزٌل عنكم فً الباطن وساوس الشٌطان  ماء طهورا
وخواطره، ولٌشدَّ على للوبكم بالصبر عند المتال، وٌثبت به ألدام المإمنٌن بتلبٌد األرض الرملٌة 

 بالمطر حتى ال تنزلك فٌها األلدام.
ٌكُُم النُّعَاَس أََمنَةا ِمْنهُ{ ]األنفال : لوله تعالى [، أي:" إذ ٌُْلمً هللا علٌكم النعاس ٔٔ:}إِْذ ٌُؽَّشِ

 .(ٕ)"أماناا منه لكم من خوؾ عدوكم أن ٌؽلبكم
ٌلمً علٌكم النعاس أماناا من هللا لكم من عدوكم أن ٌؽلبكم ، وكذلن  لال الطبري:ٌمول:"

 .(ٖ)النعاس فً الحرب أمنة من هللا عز وجل"
ٌذكرهم هللا بما أنعم به علٌهم من إلمابه النعاس علٌهم ، أمانا من خوفهم  لال ابن كثٌر:" 

هم وللة َعَددهم ، وكذلن فعل تعالى به م ٌوم أُُحد ، كما لال تعالى : الذي حصل لهم من كثرة َعُدّوِ
تُْهْم أَ  ٌْكُْم ِمْن بَْعِد اْلؽَّمِ أََمنَةا نَُعاساا ٌَْؽَشى َطابِفَةا ِمْنكُْم َوَطابِفَةٌ لَْد أََهمَّ ْنفُسُُهْم { ]آل } ثُمَّ أَنزَل َعلَ

 .(ٗ)["ٗ٘ٔعمران : 
ٌكُُم{ ]أي[ ومن نصره واستجابته لدعابكم أن أنزل علٌكم نعاسا }ٌُؽَ لال السعدي:"  ّشِ

 فٌذهب ما فً للوبكم من الخوؾ والوجل، وٌكون }أََمنَةا{ لكم وعبلمة على النصر
 .(٘)"والطمؤنٌنة

عن ابن إسحاق :"}إذ ٌؽشاكم النعاس أمنة منه{، أي : أنزلت علٌكم األمنة حتى نمتم ال 
 .(ٙ)تخافون"

 .(ٔ)عن مجاهد : "}أمنة منه{، أماناا من هللا عز وجل"

                                                             
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص21ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)



ٕٔ٘ 
 

بن عبد هللا : "النعاس ٌحل فً الرأس مع حٌاة الملب ، والنوم ٌحل فً الملب لال سهل 
َم رسول هللا  بالنصر  -ملسو هيلع هللا ىلص-حتى ناموا فبشر جبرٌل رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-بعد نزول من الرأس ، فهوَّ

 .(ٕ)فؤخبر به أبا بكر"
تال ، أمنةٌ من هللا عز وجل ، وفً عن أبً رزٌن ، عن عبد هللا لال: "النعاس فً الم

 .(ٖ)الصبلة من الشٌطان"
لال أبو طلحة :" كنت ممن أصابه النعاس ٌوم أحد، ولمد سمط السٌؾ من ٌدي مرارا 

 .(ٗ)ٌسمط وآخذه ، وٌسمط وآخذه ، ولمد نظرت إلٌهم ٌمٌدون وهم تحت الَحَجؾ"
 :(٘)وفً امتنان هللا تعالى علٌهم بالنوم فً هذه اللٌلة وجهان

 أحدهما : لّواهم باالستراحة على المتال من الؽد .
نَهم بزوال الرعب من للوبهم ، كما لال : األمن منٌم ، والخوؾ مسهر.  الثانً : أن أمَّ

لال ابن كثٌر:" أما النعاس فمد أصابهم ٌوم أحد ، وأمر ذلن مشهور جدا ، وأما ٌوم بدر  
بدر ، وهً دالة على ولوع ذلن أٌضا وكؤن ذلن فً هذه اآلٌة الشرٌفة إنما هً فً سٌاق لصة 

كان سجٌة للمإمنٌن عند شدة البؤس لتكون للوبهم آمنة مطمبنة بنصر هللا. وهذا من فضل هللا 
ا { ]الشرح :  ا إِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسرا ورحمته بهم ونعمه علٌهم، وكما لال تعالى:} فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسرا

فً الصحٌح أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما كان ٌوم بدر فً العرٌش مع الصدٌك ،  [؛ ولهذا جاءٙ،  ٘
أبشر »رضً هللا عنه، وهما ٌدعوان، أخذت رسول هللا سنة من النوم ، ثم استٌمظ متبسما فمال : 

ثم خرج من باب العرٌش ، وهو ٌتلو لوله تعالى:} « ٌا أبا بكر ، هذا جبرٌل على ثناٌاه النمع
 .(ٙ)["ٌُْ٘ٗهَزُم اْلَجْمُع َوٌَُولُّوَن الدُّبَُر { ]الممر : سَ 

رفعا، ولرأ ابن عامر وعاصم وحمزة « إذ ٌؽشاكم النعاس»لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو  
والكسابى }ٌؽشٌكم{ بضم الٌاء وفتح الؽٌن وتشدٌد الشٌن و }النعاس{ نصبا، ولرأ نافع }ٌؽشٌكم{ 

 .(2)نصبا من أؼشى خفٌفة بؽٌر ألؾ }النعاس{
َركُْم بِِه{ ]األنفال :  ٌْكُْم ِمَن السََّماِء َماءا ِلٌَُطّهِ ُل َعلَ [، أي:" وٌنزل ٔٔلوله تعالى:}َوٌَُنّزِ

ا لٌطهركم به من األحداث الظاهرة  .(1)"علٌكم من السحاب ماء طهورا
 .(5)أي : من حدث أصؽر أو أكبر ، وهو تطهٌر  الظاهر" لال ابن كثٌر:"

ومن ذلن: أنه أنزل علٌكم من السماء مطرا لٌطهركم به من الحدث  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"والخبث، ولٌطهركم به

عن ابن إسحاق :" }وٌنزل علٌكم من السماء ماء{، للمطر الذي أصابهم تلن اللٌلة، 
 .(ٔٔ)فحبس المشركون أن ٌسبموا إلى الماء ، وخلًَّ سبٌل المإمنٌن إلٌه "

علٌكم من السماء ماء لٌطهركم به{ ، لال : هذا ٌوم بدر  لال ابن زٌد فً لوله :"}وٌنزل
 .(ٕٔ)أنزل علٌهم المطر"

 .(ٖٔ)عن مجاهد فً لوله : "}ماء لٌطهركم به{، لال: المطر، أنزله علٌهم لبل النعاس"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٗ/ٖٔ(:ص2ٙٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .55ٕ/ٕذكره الماوردي فً النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٔٗ/ٖٔ(:ص2٘1٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .55ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕ-ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٕانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص21ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص221٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖٔ(:ص22ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)



ٕٔٙ 
 

 .(ٔ)عن سعٌد بن المسٌب : "}ماء لٌطهركم به{، لال : طش ٌوم بدر" 
ٌَْطاِن{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوٌُْذِهَب َعْنكُْم ِرْجَز ال [، أي:" وٌزٌل عنكم فً الباطن ٔٔشَّ

 .(ٕ)"وساوس الشٌطان وخواطره
 .(ٖ)"من وساوس الشٌطان ورجزه لال السعدي:أي:" 

أي : من وسوسة أو خاطر سٌا ، وهو تطهٌر الباطن ، كما لال تعالى  لال ابن كثٌر:"
ٍة { فهذا زٌنة  فً حك أهل الجنة : } َعاِلٌَُهْم ثٌَِاُب سُْنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن فِضَّ

ا { ]اإلنسان :  ا كان من ؼل أو حسد أو [أي : مطهرا لمٕٔالظاهر } َوَسمَاهُْم َربُُّهْم َشَراباا َطُهورا
 .(ٗ)تباؼض ، وهو زٌنة الباطن وطهارته"

عن ابن إسحاق :" لٌذهب عنهم شن الشٌطان ، بتخوٌفه إٌاهم عدوهم ، واستجبلد 
 .(٘)األرض لهم، حتى انتهوا إلى منزلهم الذي سبك إلٌه عدوهم"

لٌس لكم عن ابن زٌد لوله : "}ولٌذهب عنكم رجز الشٌطان{، الذي ألمى فً للوبكم : 
 .(ٙ)بهإالء طالة! }ولٌربط على للوبكم وٌثبت به األلدام{"

عن مجاهد فً لوله : "}رجز الشٌطان{، لال : وسوسته. لال : فؤطفؤ بالمطر الؽبار ، 
 .(2)والتبدت به األرض ، وطابت به أنفسهم ، وثبتت به ألدامهم "

ابة ، ولٌامهم ٌصلون لال السدي:" ثم ذكر ما ألمى الشٌطان فً للوبهم من شؤن الجن
بؽٌر وضوء ، فمال:" إذ ٌؽشٌكم النعاَس أمنة منه وٌنزل علٌكم من السماء ماء لٌطهركم به 
وٌذهب عنكم رجز الشٌطان ولٌربط على للوبكم وٌثبت به األلدام " ، حتى تشتدون على الرمل 

 .(1)، وهو كهٌبة األرض"
 :(5)وأنزل علٌهم ماء السماء معونة لهم بثبلثة أمور

 أحدها : الشرب وإن كانوا على ماء .

الثانً : وهو أخص أحواله بهم فً ذلن المكان وهو أن الرمل تلبد بالماء حتى أمكن المسلمٌن 
 المتال علٌه .

 والثالث : ما وصفه هللا تعالى به من حال التطهٌر.
لٌطهركم به عن الشعبً وسعٌد بن المسٌب فً هذه اآلٌة :"}ٌنزل علٌكم من السماء ماء 

، وٌذهب عنكم رجز الشٌطان{، لاال: طشٌّ كان ٌوم بدر ، فثبَّت هللا به األلدام"
(ٔٓ). 

عن لتادة لوله : " }إذ ٌؽشاكم النعاس أمنة منه{اآلٌة ، ذكر لنا أنهم ُمِطروا ٌومبذ حتى 
وضؤوا سال الوادي ماءا ، والتتلوا على كثٌب أعفر ، فلبَّده هللا بالماء ، وشرب المسلمون وت

 .(ٔٔ)وسمْوا ، وأذهب هللا عنهم وسواس الشٌطان"
لال ابن عباس:" نزل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعنً : حٌن سار إلى بدر والمسلمون بٌنهم وبٌن الماء 
رملة َدْعَصة، فؤصاب المسلمٌن ضعؾ شدٌد ، وألمى الشٌطان فً للوبهم الؽٌظ ، فوسوس بٌنهم 

وفٌكم رسوله ، ولد ؼلبكم المشركون على الماء ، وأنتم تصلُّون : تزعمون أنكم أولٌاء هللا 
ا شدٌداا ، فشرب المسلمون وتطهروا ، وأذهب هللا عنهم رجز  ُمْجنِبٌن! فؤمطر هللا علٌهم مطرا
الشٌطان ، وثبت الرمل حٌن أصابه المطر ، ومشى الناس علٌه والدواّب ، فساروا إلى الموم ، 
                                                             

 .ٕٕٗ/ٖٔ(:ص2ٙ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٖٔ(:ص21ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص221٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖٔ(:ص22ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٗ/ٖٔ(:ص21ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٓٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٕٗ/ٖٔ(:ص2ٙ1٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٖٔ(:ص2ٙ5٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)



ٕٔ2 
 

لمبلبكة ، فكان جبرٌل علٌه السبلم فً خمسمابة من المبلبكة مجّنِبةا ، وأمّد هللا نبٌه بؤلؾ من ا
 .(ٔ)ومٌكابٌل فً خمسمابة مجنبةا "

لال الطبري:" فإن ذلن مطٌر أنزله هللا من السماء ٌوم بدر لٌطهر به المإمنٌن لصبلتهم  
اء اؼتسلوا وتطهروا ، ألنهم كانوا أصبحوا ٌومبذ ُمْجنِبٌن على ؼٌر ماء. فلما أنزل هللا علٌهم الم

، وكان الشٌطان لد وسوس إلٌهم بما حزنهم به من إصباحهم مجنبٌن على ؼٌر ماء ، فؤذهب هللا 
ذلن من للوبهم بالمطر. فذلن ربطه على للوبهم ، وتموٌته أسبابهم ، وتثبٌته بذلن المطر ألدامهم 

، حتى صارت األلدام علٌها  ، ألنهم كانوا التموا مع عدوهم على رملة مٌثثاء ، فلبَّدها المطر
ثابتة ال تسوخ فٌها ، توطبةا من هللا عز وجل لنبٌه علٌه السبلم وأولٌابه ، أسباَب التمكن من 
عدوهم والظفر بهم، وبمثل الذي للنا تتابعت األخبار عن ]أصحاب[ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌره من 

 .(ٕ)أهل العلم"
 وفً تطهٌرهم به وجهان:

 .(ٖ): من وساوس الشٌطان التً ألمى بها فً للوبهم الرعب ، لاله زٌد بن أسلم أحدهما
 .(ٗ)والثانً : من األحداث واألنجاس التً نالتهم ، حكاه الماوردي عن الجمهور

لال ابن عطاء : "أنزل علٌهم ماءا طهر به ظواهر أبدانهم ، وأنزل علٌهم رحمة نمّى بها 
 .(٘)سرابر للوبهم"
: "أصابنا من اللٌل َطّش من المطر ٌعنً اللٌلة التً كانت فً -ً هللا عنهرض-لال علً 

صبٌحتها ولعة بدر فانطلمنا تحت الشجر والَحَجؾ نستظل تحتها من المطر ،  وبات رسول هللا 
، فلما أن طلع الفجر ، نادى «اللهم إن تهلن هذه العصابة ال تعبد فً األرض!:» ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو ربه 

، فجاء الناس من تحت الشجر والحجؾ ، فصلى بنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، «الصبلة عباَد هللا!»:
 .(ٙ)وحرض على المتال"

[، أي:" ولٌشدَّ على للوبكم بالصبر عند ٔٔلوله تعالى:}َوِلٌَْربَِط َعلَى لُلُوبِكُْم{ ]األنفال : 
 .(2)"المتال

 .(1)أي : بالصبر واإللدام على مجالدة األعداء ، وهو شجاعة الباطن " لال ابن كثٌر:"
 .(5)"أي: ٌثبتها فإن ثبات الملب، أصل ثبات البدن لال السعدي:" 

[، أي:" وٌثبت به ألدام المإمنٌن بتلبٌد ٔٔلوله تعالى:}َوٌُثَّبَِت بِِه اأْلَْلَداَم{ ]األنفال : 
 .(ٓٔ)"فٌها األلداماألرض الرملٌة بالمطر حتى ال تنزلك 

وٌثبت ألدام المإمنٌن بتلبٌد المطر الرمل حتى ال تسوخ فٌه ألدامهم  لال الطبري:"
وحوافر دوابِّهم"
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)وهو شجاعة الظاهر" لال ابن كثٌر:"
فإن األرض كانت سهلة دهسة فلما نزل علٌها المطر تلبدت، وثبتت به  لال السعدي:" 
 .(ٖٔ)"األلدام

                                                             
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٖٔ(:ص22ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص221٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٓٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖٔ(:ص2ٙٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (5)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)



ٕٔ1 
 

 الفوابد:
 نعم هللا تعالى على المإمنٌن فً ؼزوة بدر وهً كثٌرة. تعداد -ٔ
إذا أراد ولوع شا فً هذا الوجود هٌؤ له أسبابه التً  تهٌبة األسباب لولوع مراد هللا: -ٕ

ٌمع بها، وذلن ألنه جعل نظام هذا الكون مبنٌاا على سنن ال تنخرم ولوانٌن ال تنخرم إال 
جزات وخوارق العادات، وهو استثناء من بمشٌبة هللا عز وجل، كما هو الشؤن فً المع

الماعدة التً لام علٌها الكون من اعتبار األسباب ـ حمٌمة ـ فً الوصول إلى مسبباتها، 
ولد لٌل إذا أراد هللا أمراا ٌّسر أسبابه، ومن التطبٌمات الواضحة لهذا العنوان فً المرآن 

هللا تعالى أسباب النصر الكرٌم ما جاء فً حٌثٌات ؼزوة بدر ومبلبساتها، حٌث هٌؤ 
للمسلمٌن فً هذا الٌوم،، ولم ٌجعل نصرهم ـ فً ظاهر األمر ـ من لبٌل الخوارق 
المحضة التً لٌس للسبب فٌها نصٌب، خاصة فً مثل هذا المولؾ الشدٌد الذي عانى 
فٌه المسلمون من للة العدد والعتاد، كل ذلن لٌتبٌن للمسلمٌن لبل ؼٌرهم أن السنن 

لموانٌن الربانٌة التً لام علٌها نظام الكون ال تتخلؾ عادة، ولد تجلت هذه اإللهٌة وا
ْنهُ }األسباب، وظهرت فٌما جاء فً لوله تعالى عن ؼزوة بدر:  ٌكُُم النُّعَاَس أََمنَةا ّمِ إِْذ ٌُؽَّشِ

َركُم بِِه َوٌُْذِهَب َعنُكْم ِرْجزَ  ن السََّماء َماء لٌَُِّطّهِ ٌْكُم ّمِ ُل َعلَ ٌَْربَِط َعلَى  َوٌُنَّزِ ٌَْطاِن َوِل الشَّ
 {.لُلُوبِكُْم َوٌُثَّبَِت بِِه األَْلَدامَ 

فإن اؼشاءهم النعاس كان من أسباب النصر، ألنهم لما ناموا زال أثر الخوؾ 
ا، ونشاط األعصاب ٌكسب صاحبه  من نفوسهم فً مدة النوم ولما استٌمظوا وجدوا نشاطا

 .(ٔ)ور األعصابشجاعة، وٌزٌل شعور الخوؾ الذي هو فت
 :(ٕ)أن المطر الذي أنزله على أرض بدر كان لهم فٌه أربع فوابد هً -ٖ

تطهٌرهم حسٌاا بالنظافة التً تنشط األعضاء وتدخل السرور على النفس وشرعٌاا  -أوال:

 بالؽسل من الجنابة، والوضوء من الحدث األصؽر.
 إذهاب رجس الشٌطان عنهم ووسوسته.-ثانٌا:
الربط على للوبهم، أي: توطٌن النفس على الصبر وتثبٌتها كما لال تعالى:  -ثالثا:

ا إِْن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْوال أَْن َربَْطنَا َعلَى لَْلبَِها ِلتَكُوَن ِمَن  }َوأَْصبََح فَُإاُد أُّمِ ُموَسى فَاِرؼا
 .اْلُمْإِمنٌَِن{ 
ٌره بحٌث ال تؽوص فٌه أرجلهم تثبٌت ألدامهم ذلن أن المطر لبد الرمل وص -رابعا:

 .فمدروا على مناجزة أعدابه من المشركٌن
 وفً هذه الفوابد األربع تكرٌم ألولبن البدرٌٌن رضوان هللا علٌهم أجمعٌن.

 المرآن
ْعَب }إِْذ ٌُوِحً َربَُّن إِلَى اْلَماَلئَِكِة أَنًِّ َمعَكُْم فَثَبِّتُوا ال ِذٌَن آَمنُوا َسؤُْلِمً فًِ لُلُوِب ال   ِذٌَن َكفَُروا الرُّ

 [ٕٔ({ ]األنفال : ٕٔفَاْضِربُوا فَْوَق اأْلَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم كُل  بَنَاٍن )

 التفسٌر:
أنً معكم « بدر»إلى المبلبكة الذٌن أمدَّ هللا بهم المسلمٌن فً ؼزوة  -أٌها النبً-إذ ٌوحً ربن 

وا عزابم الذٌن آمنوا ، سؤلمً فً للوب الذٌن كفروا الخوؾ الشدٌد والذلة أُعٌنكم وأنصركم، فموُّ
ؽَار، فاضربوا   رإوس الكفار، واضربوا منهم كل طرؾ وِمْفصل. -أٌها المإمنون-والصَّ

[، أي:" إذ ٌوحً ربن ٕٔلوله تعالى:}إِْذ ٌُوِحً َربَُّن إِلَى اْلَمبَلبَِكِة أَنًِّ َمعَكُْم{ ]األنفال :  
أنً معكم أُعٌنكم « بدر»الذٌن أمدَّ هللا بهم المسلمٌن فً ؼزوة إلى المبلبكة  -أٌها النبً-

 .(ٖ)"وأنصركم
 .(ٔ)أنصركم" لال الطبري: أي:" 

                                                             
 .21ٕ/ 5تفسٌر التحرٌر والتنوٌر :انظر:  (ٔ)
، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر 2ٖٖ/2ألحكام المرآن للمرطبً ، الجامع 2٘ٔ/ٖانظر: زاد المعاد البن المٌم (ٕ)

 .15ٕ/ٖكثٌر 
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
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 أن هللا أوحى إلى المبلبكة }أَّنًِ َمعَكُْم{ بالعون والنصر لال السعدي:  ومن إمداده " 
 .(ٕ)"به األلدام والتؤٌٌد فإن األرض كانت سهلة دهسة فلما نزل علٌها المطر تلبدت، وثبتت

وا عزابم الذٌن آمنوإٔلوله تعالى:}فَثَبِّتُوا الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال :    .(ٖ)"[، أي:" فموُّ
أي: ألموا فً للوبهم، وألهموهم الجراءة على عدوهم، ورؼبوهم فً  لال السعدي:" 

 .(ٗ)"الجهاد وفضله
وا عزمهم، وصححوا نٌاتهم فً لال الطبري:"   .(٘)لتال عدوهم من المشركٌن"ٌمول: لوُّ
 -وهذه نعمة خفٌة أظهرها هللا تعالى لهم ، لٌشكروه علٌها ، وهو أنه  لال ابن كثٌر:" 

أوحى إلى المبلبكة الذٌن أنزلهم لنصر نبٌه ودٌنه وحزبه  -تعالى وتمدس وتبارن وتمجد 
 .(ٙ)المإمنٌن ، ٌوحً إلٌهم فٌما بٌنه وبٌنهم أن ٌثبتوا الذٌن آمنوا"

 [، ألوال:ٕٔلوله تعالى:}فَثَبِّتُوا الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال : وفً  
 .(2)أحدها : فثبوتهم بحضوركم معهم فً الحرب

 .(1)والثانً : بمتالكم معهم ٌوم بدر ، حكاه الماوردي عن الحسن
 .(5)والثالث : بإخبارهم أنه ال بؤس علٌهم من عدوهم

 .(ٓٔ). لاله ابن إسحاقوالرابع: معناه:  فآزروا الذٌن آمنوا
ولٌل : كان ذلن بؤن الملن ٌؤتً الرجَل من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : سمعت هإالء والخامس: 

فٌحّدِث المسلمون بعضهم  (ٔٔ)الموم ٌعنً المشركٌن ٌمولون : وهللا لبن حملوا علٌنا لننكشفن! 
ا بذلن ، فتموى أنفسهم. لالوا : وذلن كان وحً هللا إلى مبلبكته. حكاه الطبري بعضا
(ٕٔ). 

ْعَب{ ]األنفال :   [، أي:" سؤلمً فً ٕٔلوله تعالى:}َسؤُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ
َؽار  .(ٖٔ)"للوب الذٌن كفروا الخوؾ الشدٌد والذلة والصَّ

َسؤْرِعُب للوب الذٌن كفروا بً ، أٌها المإمنون ، منكم ، وأمؤلها  ال الطبري: ٌمول:"ل 

 .(ٗٔ)فرلاا حتى ٌنهزموا عنكم"
ْعَب{ الذي هو أعظم جند لكم علٌهم، فإن هللا إذا ثبت المإمنٌن وألمى } لال السعدي:"  الرُّ

 .(٘ٔ)"ومنحهم هللا أكتافهمالرعب فً للوب الكافرٌن، لم ٌمدر الكافرون على الثبات لهم 
الخوؾ ، وٌحتمل أحد وجهٌن : إما أن ٌكون إلماء الرعب  :ٌعنً لال الماوردي:" 

 .(ٙٔ)بتخاذلهم ، وإما أن ٌكون بتكثٌر المسلمٌن فً أعٌنهم"
 -أٌها المإمنون-[، أي:" فاضربوا ٕٔلوله تعالى:}فَاْضِربُوا فَْوَق اأْلَْعنَاِق{ ]األنفال :  

 .(2ٔ)"رإوس الكفار

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٔٓ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٕٗ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٔٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٔٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٕٗ/ٖٔ(:ص21ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 . " االنكشاؾ " ، االنهزام(ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .5ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .ٖٔٓ/ٕالنكت والعٌون: (ٙٔ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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 .(ٔ)"أي: على الرلاب لال السعدي:" 
سمعت من حكى عن أبً سعٌد الفارٌابً أنه لال: أراد هللا إال ٌلطخ  لال أبو اللٌث:" 

سٌوفهم بفرث المشركٌن، فؤمرهم أن ٌضربوا على األعناق وال ٌضربوا على الوسط وٌمال: 
 .(ٕ)"معناه اضربوا كل شًء استمبلكم من أعضابهم وال ترحموهم

 [، خمسة الوال:ٕٔلوله تعالى:}فَاْضِربُوا فَْوَق اأْلَْعنَاِق{ ]األنفال : وفً  
 .(ٗ)، والضحان(ٖ)أحدها : فاضربوا األعناق ، وفوق صلة زابدة فً الكبلم ، لاله عطٌة

لال ابن كثٌر:"وٌشهد لهذا المعنى أن هللا تعالى أرشد المإمنٌن إلى هذا فً لوله تعالى : 
لَاِب َحتَّى إِذَا أَثَْخْنتُُموهُْم فَشُدُّوا اْلَوثَاَق { ]دمحم : } فَإِذا   .(٘)["ٗلَِمٌتُُم الَِّذٌَن َكفَُروا فََضْرَب الّرِ

:  عن الماسم ، لال : لال  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روى المسعودي عن الماسم لال : لال رسول هللا 
عذِّب بعذاب هللا ، إنما بعثت لضرب األعناق وشّدِ الَوثَاق"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إنً لم أبعث أل

(ٙ). 
 .(2)والثانً : معناه واضربوا الرإوس فوق األعناق ، لاله عكرمة

والثالث : فاضربوا على األعناق، ألن : "على" و " فوق " معناهما متماربان ، فجاز أن ٌوضع 
 .(1)أحدهما مكان اآلخر

 .(5)األعناقوالرابع : فاضربوا على 
 .(ٓٔ)والخامس : فاضربوا فوق جلدة األعناق

لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال : أن هللا أمر المإمنٌن ، ُمعَلَِّمهم  
كٌفٌة لتل المشركٌن وضربهم بالسٌؾ : أن ٌضربوا فوق األعناق منهم واألٌدي واألرجل. 

به الرإوس ، ومحتمل أن ٌكون مراداا له : من  ولوله : }فوق األعناق{، محتمل أن ٌكون مراداا
فوق جلدة األعناق ،  فٌكون معناه : على األعناق. وإذا احتمل ذلن ، صح لول من لال ، معناه : 
هه إلى بعض معانٌه  األعناق. وإذا كان األمر محتمبل ما ذكرنا من التؤوٌل ، لم ٌكن لنا أن نوّجِ

، وال حجة تدّل على خصوصه ، فالواجب أن ٌمال : إن دون بعض ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها 
هللا أمر بضرب رإوس المشركٌن وأعنالهم وأٌدٌهم وأرجلهم ، أصحاَب نبٌه صلى هللا علٌه 

ا" وسلم الذٌن شهدوا معه بدرا
(ٔٔ). 

[، أي:" واضربوا منهم كل طرؾ ٕٔلوله تعالى:}َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بََناٍن{ ]األنفال :  
 .(ٕٔ)"صلوِمفْ 

فإن معناه : واضربوا ، أٌها المإمنون ، من عدوكم كل َطَرؾ وَمْفِصل  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)من أطراؾ أٌدٌهم وأرجلهم"

جمع "بنانة "، وهً أطراؾ أصابع الٌدٌن والرجلٌن ، ومن ذلن لول «: البنان»و  
 : (ٗٔ)العباس بن مرداس السلمً 

                                                             
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٔٔ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص21ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص21ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص21٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٖٔ(:ص212٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٓٗ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 ولم أجده فً مكان آخر .، اللسان ) بنن ( ،  ٕٕٗ:  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة (ٗٔ)

ولال أبو عبٌدة بعد البٌت : " ٌعنً أبا ضب ، رجبلا من هذٌل ، لتل هرٌم بن مرداس وهو نابم ، وكان جاورهم 



ٕٕٔ 
 

ٌْتَنًِ لَطَّْعُت ِمنًِّ بَنَانَ ِت ٌَْمَظاَن حاِذَراأاَل لَ ٌْ ٌْتُهُ فًِ اْلبَ  ةا                َواللَ
 (ٔ)ٌعنً بـ" البنانة " واحدة " البنان"

 .(ٕ)لال ابن عباس:" ٌعنً : بالبنان ، األطراؾ" 
 .(ٖ)عن عطٌة : "}واضربوا منهم كل بنان{ ، لال : كل مفِصل"

 .(ٗ)وٌمال : كل مفصل"عن عكرمة : "}واضربوا منهم كل بنان{، لال : األطراؾ.  
 لوله: }واضربوا منهم كل بنان{، لاال : األطراؾ".  (ٙ)وابن جرٌج (٘)عن الضحان 
عن األوزاعً فً لوله: "}واضربوا منهم كل بنان{، لال: اضرب منه الوجه والعٌن،  

 .(2)وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلن كله علٌن"
وهذا خطاب، إما للمبلبكة الذٌن أوحى هللا إلٌهم أن ٌثبتوا الذٌن آمنوا  لال السعدي:" 

فٌكون فً ذلن دلٌل أنهم باشروا المتال ٌوم بدر، أو للمإمنٌن ٌشجعهم هللا، وٌعلمهم كٌؾ ٌمتلون 
المشركٌن، وأنهم ال ٌرحمونهم، وذلن ألنهم شالوا هللا ورسوله أي: حاربوهما وبارزوهما 

 .(1)"بالعداوة
ن الربٌع بن أنس لال: "كان الناس ٌوم بدر ٌعرفون لتلى المبلبكة ممن لتلوهم ع 

 .(5)بضربهم فوق األعناق وعلى البنان، مثل سمة النار لد أحرق به"
جاء رجل من "بإسناده إلى علً بن أبً طالب رضً هللا عنه ... لال: روي اإلمام أحمد  

فمال العباس: ٌا رسول هللا إن هذا وهللا ما أسرنً األنصار لصٌر بالعباس بن عبد المطلب أسٌراا 

                                                                                                                                                                               

 بالربٌع " .
) ساسى ( ، عن أبً عبٌدة أن هرٌم بن مرداس كان  ٙٙ:  ٖٔولد روى أبو الفرج األصبهانً فً األؼانً 

ا فً خزاعة ، فً جوار رج ل منهم ٌمال له عامر ، فمتله رجل من خزاعة ٌمال له خوٌلد . فالذي لاله أبو مجاورا
 عبٌدة هنا مضطرب ، وهو زٌادة بٌن لوسٌن فً النسخة المطبوعة ، فؤخشى أن ال تكون من لول أبً عبٌدة .
شعار و أما " أبو ضب " الرجل من هذٌل ، فهو شاعر معروؾ من بنً لحٌان ، من هذٌل ، له شعر فً بمٌة أ

ا فً البمٌة من شعر هذٌل  ٗٔ،  ٖٔالهذلٌٌن وأخبار ، انظر رلم :  ، ما نصه : "  ٖٗمن الشعر . وجاء أٌضا
 َراِ ولال عباس بن مرداس ، وأخواله بنو لحٌان " : ال تَؤَْمنَْن بالعَاِد والِخْلِؾ بَْعَدَها ... ِجَواَر أُناٍس ٌَبِتَنُوَن الَحَصابِ 

ا " كان فً ب نً لحٌان ، فؤجابه رجل من بنً لحٌان ، ٌذكر عموله أخواله ، وٌتهدده بالمتل . َجَزى ذكر " جوارا
 هللا َعبَّاساا َعلَى َنؤْي َداِرِه ... عُمُولاا َكَحّرِ النَّاِر ٌؤتًِ الَمعَاِشَرا
 فََوهللاِ لَْوال أَْن ٌُمال : اْبُن أْختِِه ! ... لَفَمَّْرتُهُ ، إّنًِ أُِصٌُب الَمفالَِرا
ٌِْه َداِخبل وُمَجاِهَرا  فِداي ألَبًِ َضّبٍ تبِلِدي ، فإنَّنَا ... تََكْلنَا َعَل
ٌِْؾ أْحَشاَء ماِلٍن ... بِما كاَن َمنًَّ أْوَرُدوهُ الَجَراِبَرا  َوَمْطعَنَهُ بالسَّ

ظن أن شعر فمد ذكر فً هذا الشعر " أبا ضب " ، وممتله " مالكا " . لم ألؾ بعد على " مالن " هذا ، ولكنً أ
عباس هذا ، ٌدخل فً خبر ممتل " مالن " الذي لتله " أبو ضب " ، ال فً خبر ممتل أخٌه " هرٌم بن مرداس " 
 ، فذان خبر معروؾ رجاله .
ا متٌمظاا .  ولوله " حاذرا " ، أي : مستعداا حذرا

ر بذلن : َوإّنًِ حاِذٌر ولال شمر : " الحاذر " ، المإدي الشان السبلح ، وفً شعر العباس بن مرداس ما ٌشع
ٌَّاٍل َمنٌِع  أَْنِمى ِسبلِحً ... إلى أَْوصاِل ذَ
وكان فً المطبوعة : " لطعت منه بنانة " ، فؤفسد الشعر إفساداا ، إذ ؼٌر الصواب المحض الذي فً المخطوطة 

 [ٖٔٗ/ٖٔ]تفسٌر الطبري:.، متاباعاا خطؤ الرواٌة المحرفة فً لسان العرب
 .ٖٔٗ/ٖٔلطبري:انظر: تفسٌر ا (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص25ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص211٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص25ٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص25ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٖٗ/ٖٔ(:ص25ٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٙٙٔ/٘(:ص111ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٙٙٔ/٘(:ص112ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)



ٕٕٕ 
 

ا على فرس أبلك من أحسن الناس (ٔ)لمد أسرنً رجل أجلح ما أراه فً الموم، فمال  (ٕ)وجها
 .(ٖ)األنصاري: أنا أسرته ٌا رسول هللا، لال: "أسكت فمد أٌدن هللا تعالى بملن كرٌم"

 الفوابد:
 وٌضربون أعداءهم، وهذا شرؾ كبٌر للمإمنٌن.تعلٌم هللا تعالى عباده كٌؾ ٌماتلون  -ٔ
كذلن دلت  بشهادة هللا تعالى، هذه اآلٌة مع ما دلت علٌه من إثبات إٌمان أهل بدرأن  -ٕ

 .صراحة على مشاركة المبلبكة فً لتال أعداء الدٌن من كفار لرٌش
فر على طابفة من خٌار األمة بالك واحكموذلن أنهم فً اآلٌة الرد على الخوارج الذٌن  -ٖ

 .إذ أن ـ الباري جل وعبل ـ شهد لهم بحمٌمة اإلٌمان
عندما ٌتدبر المسلم نصوص المرآن الكرٌم التفصٌلٌة ٌجد شهادة هللا تعالى فٌه ف

ألصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص باإلٌمان فً مختلؾ الموالع والموالؾ التً تفٌد فً مجموعها 
ا: أن تكفٌر ما تفٌده النصوص العامة من الشهادة لمجم وعهم باإلٌمان وتفٌد بداللتها أٌضا

 .الخوارج لطابفة منهم هو عٌن الضبلل، وعٌن المعاندة لؤلخبار المرآنٌة اإللهٌة
 

 المرآن
َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب ) َ َوَرُسولَهُ فَِإن  ّللا  َ َوَرسُولَهُ َوَمْن ٌَُشالِِك ّللا  األنفال ({ ]ٖٔ}ذَِلَن بِؤَن ُهْم َشالُّوا ّللا 

 :ٖٔ] 
 التفسٌر:

ذلن الذي حدث للكفار من َضْرب رإوسهم وأعنالهم وأطرافهم؛ بسبب مخالفتهم ألمر هللا 
 ورسوله، وَمن ٌخالؾ أمر هللا ورسوله، فإن هللا شدٌد العماب له فً الدنٌا واآلخرة.

َ َوَرُسولَهُ{ ]األنفال :   [، أي:" ذلن الذي حدث للكفار ٖٔلوله تعالى:}ذَِلَن ِبؤَنَُّهْم َشالُّوا َّللاَّ

 .(ٗ)"من َضْرب رإوسهم وأعنالهم وأطرافهم؛ بسبب مخالفتهم ألمر هللا ورسوله
 .(٘)"خالفوا هللا رسوله لال الثعلبً:أي:" 
أي : خالفوهما فساروا فً شك ، وتركوا الشرع واإلٌمان به واتباعه فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)وهو مؤخوذ أٌضا من شك العصا ، وهو جعلها فرلتٌن" -شك 

أي: {، بؤنهم شالوا هللا، }: ذلن الضرب والمتل-وهللا أعلم  -ٌعنً  لال الماترٌدي:" 
 .(2)"ورسولهحاربوا هللا ورسوله، والمشالة: الخبلؾ؛ خالفوا هللا 

ٌعنً: ذلن الضرب والمتل بسبب أنهم عادوا هللا ورسوله، وخالفوا هللا  لال أبو اللٌث:" 
 .(1)"ورسوله
َ َشِدٌُد اْلِعَماِب{ ]األنفال :   َ َوَرسُولَهُ فَإِنَّ َّللاَّ [، أي:" وَمن ٖٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَُشالِِك َّللاَّ

 .(5)"العماب له فً الدنٌا واآلخرةٌخالؾ أمر هللا ورسوله، فإن هللا شدٌد 
أي : هو الطالب الؽالب لمن خالفه وناوأه ، ال ٌفوته شًء ، وال ٌموم لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)لؽضبه شًء ، تبارن وتعالى ، ال إله ؼٌره ، وال رب سواه"
 .(ٔٔ)"إذا عالب ٌعنً: من ٌخالؾ هللا ورسوله إن هللا شدٌد العماب لال أبو اللٌث:" 

                                                             
 .1ٕٗ/ٔلال ابن األثٌر: األجلح من الناس الذي انحسر الشعر عن جانبٌه رأسه (ٔ)
 .ٕ٘/ٓٔلال فً اللسان البلك: الدابة، والبلك سواد وبٌاض وكذلن البلمة: بالضم ـ (ٕ)
 .2ٔٔ/ٔالمسند (ٖ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٗالكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .٘ٙٔ/٘تؤوٌبلت أهل السنة: (2)
 .ٔٔ/ٕبحر العلوم: (1)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٔٔ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)



ٕٕٖ 
 

 .(ٔ)"ومن عمابه تسلٌط أولٌابه على أعدابه وتمتٌلهم السعدي:"لال  
ن علً بن زٌد لال: "تبل مطرؾ هذه اآلٌة }شدٌد العماب{، لال: لو ٌعلم الناس لدر ع 

 .(ٕ)عموبة هللا ونممة هللا وبؤس هللا ونكال هللا لما رلى لهم دمع وما لرت أعٌنهم بشًء"
 الفوابد:
بٌان ، وفً هذا هللا، ومن عصى الرسول فمد عصى هللامن شاق الرسول فمد شاق أن  -ٔ

لتبلزم الحمٌن، وأن جهة حرمة هللا تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فمد 
آذى هللا، ومن أطاعه فمد أطاع هللا، ألن األمة ال ٌصلون ما بٌنهم وٌٌن ربهم إال بواسطة 

لد ألامه هللا ممام نفسه فً أمره الرسول، لٌس ألحد منهم طرٌك ؼٌره، وال سبب سواه، و
 ونهٌه، وإخباره وبٌانه، فبل ٌجوز أن ٌفرق بٌن هللا ورسوله فً شًء من هذه األمور.

 مشالة هللا ورسوله كفر ٌستوجب صاحبها عذاب الدنٌا وعذاب اآلخرة.أن  -ٕ
لال هللا عز وجل ، إذ الوعٌد الشدٌد من هللا تعالى ألهل الفرلةوفً اآلٌة الكرٌمة:  -ٖ

ذَِلَن بِؤَنَُّهْم َشآلُّواْ هللَا َوَرسُولَهُ َوَمن ٌَُشالِِك هللاَ َوَرسُولَهُ فَإِنَّ هللاَ َشِدٌُد }وعدا المفارلٌن: مت
فهإالء الذٌن خالفوا هللا ورسوله وساروا فً شك وتركوا الشرع  ،[ٖٔ]األنفال:  {اْلِعمَابِ 

... فهإالء توعدهم بموله: واإلٌمان واتباعه فً شك، وشموا العصا وجعلوها فرلتٌن 
 {.فَإِنَّ هللاَ َشِدٌُد اْلِعمَاب}

 
 المرآن

 [ٗٔ({ ]األنفال : ٗٔ}ذَِلكُْم فَذُولُوهُ َوأَن  ِلْلَكافِِرٌَن َعذَاَب الن اِر )
 التفسٌر:

لته لكم  فذولوه فً  -أٌها الكافرون المخالفون ألوامر هللا ورسوله فً الدنٌا-ذلكم العذاب الذي عجَّ

 ٌاة الدنٌا، ولكم فً اآلخرة عذاب النار.الح
[، أي:" ذلكم العماب فذولوه ٌا معشر الكفار فً ٗٔلوله تعالى:}ذَِلكُْم فَذُولُوهُ{ ]األنفال :  
 .(ٖ)الدنٌا"
 .(ٗ)هذا خطاب للكفار أي : ذولوا هذا العذاب والنكال فً الدنٌا" لال ابن كثٌر:" 
العماُب الذي عجلته لكم ، أٌها الكافرون المشالون ٌمول تعالى ذكره : هذا لال الطبري:" 

هلل ورسوله ، فً الدنٌا ، من الضرب فوق األعناق منكم ، وضرب كل بنان ، بؤٌدي أولٌابً 
 .(٘)المإمنٌن ، فذولوه عاجبل"

، }ذلكم{ أي: هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أٌها الكفار ببدر لال البؽوي:" 
 .(ٙ)"}فذولوه{ عاجبل

إنما لال ذلن مبالؽة فً التعذٌب واالنتمام، والعرب تمول للعدو إذا  لال السمعانً:" 
 .(2)"أصابه المكروه: ذق

، ألن الذوق من أبلػ أنواع «الذوق»لال أبو حٌان: " واستعٌر لمباشرة العذاب  
 .(1)"المباشرة، وحاستها متمٌزة جدا

[، أي:" مع أن لكم العماب اآلجل ٗٔاِر{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوأَنَّ ِلْلَكافِِرٌَن َعذَاَب النَّ  
 .(ٔ)فً اآلخرة وهو عذاب النار"

                                                             
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٙٙٔ/٘(:ص111ٕأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٔٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٙ٘ٗ/ ٖالبحر المحٌط: (1)



ٕٕٗ 
 

 .(ٕ)واعلموا أن لكم فً اآلجل والمعاد عذاَب النار" لال الطبري:أي:" 
ا أن للكافرٌن عذاب النار فً اآلخرة " لال ابن كثٌر:أي:"  واعلموا أٌضا

(ٖ). 
 .(ٗ)"أي: واعلموا وأٌمنوا أن للكافرٌن أجبل فً المعاد، }عذاب النار{ لال البؽوي:" 
 الفوابد:
 .َوأَنَّ ِلْلَكافِِرٌَن َعذَاَب النَّاِر{}إثبات عذاب النار، لموله:  -ٔ
: }ذلكم فذولوه{: ألم نفسً، ألن هذا توبٌخ وإهانة، فاألمر هنا للتوبٌخ تعالى فً لوله -ٕ

 واإلهانة.
 

 المرآن
 [٘ٔ({ ]األنفال : ٘ٔال ِذٌَن آَمنُوا إِذَا لَِمٌتُُم ال ِذٌَن َكفَُروا َزْحفًا فاََل تَُولُّوهُُم اأْلَْدبَاَر ) }ٌَا أٌََُّها
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن َصدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا لابلتم الذٌن كفروا فً المتال متماربٌن منكم 
 ، ولكن اثبتوا لهم، فإن هللا معكم وناصركم علٌهم.فبل تَُولُّوهم ظهوركم، فتنهزموا عنهم

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن َصدَّلوا هللا ورسوله ٘ٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال :  
 .(٘)"وعملوا بشرعه

:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن ٌا أٌها الذٌن آمنوا إال أن -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس
شرٌفها وأمٌرها وسٌدها، وما من أصحاب دمحم أحد إال ولد عوتب فً المرآن إال علً بن  علٌا

 .(ٙ)أبً طالب فإنه لم ٌعاتب فً شًء منه"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها -رضً هللا عنه-لال ابن مسعود  : "إذا سمعت هللا ٌمول: }

 .(2)(ٕ)ٌنهى عنه" سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر

 .(1)منهم" -ملسو هيلع هللا ىلص -عن الزهري لال: "إذا لال هللا: ٌا أٌها الذٌن آمنوا إفعلوا، فالنبً
ٌا أٌها »عن خٌثمة لال: "ما تمرإون فً المرآن :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: 

 .(5)«"المساكٌن
[، أي:" إِذا لمٌتم أعداءكم الكفار َ٘ٔكفَُروا َزْحفاا{ ]األنفال : لوله تعالى:}إِذَا لَِمٌتُُم الَِّذٌَن  

ا"  .(ٓٔ)مجتمعٌن كؤنهم لكثرتهم ٌزحفون زحفا
التدانً «: التزاحؾ»متزاحفاا بعضكم إلى بعض، وأي:"َزْحفاا{، لال الطبري:} 
 .(ٔٔ)والتمارب"
 .(ٕٔ)}َزْحفاا{، أي : تماربتم منهم ودنوتم إلٌهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)ل سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: ٌوم بدر"لا 

                                                                                                                                                                               
 .ٔٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص111ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)

 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص111ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص111ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٔٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص5ٕٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٕٕ٘ 
 

[، أي:" فبل تَُولُّوهم ظهوركم، فتنهزموا ٘ٔلوله تعالى:}فَبَل تَُولُّوهُُم اأْلَْدبَاَر{ ]األنفال :  
 .(ٔ)"عنهم، ولكن اثبتوا لهم، فإن هللا معكم وناصركم علٌهم

"ٌمول : فبل تولوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم ، ولكن اثبتوا لهم ، فإن هللا  لال الطبري: 
 .(ٕ)معكم علٌهم "
 .(ٖ)أي : تفروا وتتركوا أصحابكم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)لال: "الفرار من الزحؾ من الكبابر" -رضً هللا عنه -عن علً 
ثم لرأ }إذا لمٌتم  عن دمحم بن عمرو عن ابن سلمة لال: "الموجبات الفرار من الزحؾ، 

 .(٘)الذٌن كفروا زحفا{"
:" كنت مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم حنٌن فولى الناس عنه، -رضً هللا عنه-لال عبد هللا بن مسعود  

وبمٌت معه فً ثمانٌن رجبل من المهاجرٌن، نكصنا على ألدامنا نحوا من ثمانٌن لدما ولم نولهم 
 .(ٙ)علٌهم السكٌنة"الدبر، وهم الذٌن أنزل هللا 

 :(2)[، لوالن٘ٔوفً لوله تعالى:}فَبَل تَُولُّوهُُم اأْلَْدبَاَر{ ]األنفال :  
 أحدهما : أن هذا على العموم فً تحرٌم الهزٌمة بعد لماء العدو .

والثانً : مخصوص وهو أن هللا تعالى أوجب فً أول اإِلسبلم على كل رجل من المسلمٌن أن 
ْنكُْم ٌمؾ بإزاء عشرة من ا لمشركٌن ال ٌحل له بعد اللماء أن ٌنهزم عنهم وذلن بموله:}إِن ٌَكُن ّمِ

ا ِمَن الَّذٌَن َكفُرواْ ِبؤَنَُّهمْ  ٌَْؽِلبُواْ أَْلفا ابَةُ  نكُم ّمِ  لَْوٌم الَّ ِعْشُروَن َصابُروَن ٌَْؽِلبُواْ ِمابَتٌَِن َوإِن ٌَكُن ّمِ
 :(1)[، وفٌه وجهان ٌَْ٘ٙفمَُهوَن{ ] األنفال : 

 أحدهما : ال ٌعلمون ما فرضه هللا تعالى علٌه من اإلسبلم .
 الثانً : ال ٌعلمون ما فرضه هللا تعالى علٌهم من المتال .

لال الماوردي:"ثم نسخ ذلن عنهم بعد كثرتهم واشتداد شوكتهم فؤوجب هللا تعالى على 

ا أن ٌمؾ بإزاء رجلٌن بعد أن كان علٌه أن ٌمؾ بإزاء عشرة  كل رجل اللى المشركٌن محاربا
ا{" ُ َعنكُْم وَعِلَم أَنَّ فٌِكُم َضْعفا تخفٌفاا ورخصة وذلن لوله تعالى :}اآلَن َخفََّؾ َّللاَّ
(5). 

 وفً حكم اآلٌة لوالن:
ٌْن{ ]األنفال :  َ [، فلٌس ٙٙأحدهما: أنها منسوخة بموله: }فَإِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِمابَةٌ َصابَِرةٌ ٌَْؽِلبُوا ِمابَت

 .(ٓٔ)ٌن أن ٌفروا عن مثلٌهم. وهذا لول عطاءللمإمن
عن لٌس بن سعد لال : "سؤلت عطاء بن أبً رباح عن لوله : }ومن ٌولهم ٌومبذ دبره{  

ُ َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ فٌِكُْم َضْعفاا فَإِْن ٌَكُْن  ، لال : هذه منسوخة باآلٌة التً فً األنفال : }اآلَن َخفََّؾ َّللاَّ
ٌِْن{ ]سورة األنفال : ِمْنكُْم ِمابَةٌ  َ ٌْهم. َٙٙصابَِرةٌ ٌَْؽِلبُوا ِمابَت وا من مثلَ [. لال : ولٌس لموم أن ٌفرُّ

 .(ٔٔ)لال : ونسخت تلن إال هذه الِعّدة"
 .(ٔ)، ومكً بن ابً طالب(ٖٔ)، والنحاس(ٕٔ)والثانً: أنها محكمة. وهذا اختٌار الطبري

                                                             
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص1112أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص1111أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٓٙٔ/٘(:ص115ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٓ/ٕالنكت والعٌون: (5)
، وذكره مكً بن أبً ٖ٘ٔوالناسخ والمنسوخ للنحاس ص: ، 5ٖٗ/ٖٔ(:ص1ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)

 .ٕٙ٘طالب أٌضا عنه فً اإلٌضاح ص: 
 .5ٖٗ/ٖٔ(:ص1ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔالناسخ والمنسوخ : انظر:  (ٖٔ)
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. فٌحمل (ٕ)النهً عن الفرارلال ابن الجوزي:"وهذا هو الصحٌح، ألنها محكمة فً 
 .(ٖ)النهً على ما إذا كان العدو أعلى من عدد المسلمٌن ولد ذهب إلى نحو هذا ابن جرٌر

وأولى التؤوٌلٌن فً هذه اآلٌة بالصواب عندي لوُل من لال : حكمها محكم لال الطبري:"
على المإمنٌن إذا  ، وأنها نزلت فً أهل بدر ، وحكمها ثابت فً جمٌع المإمنٌن ، وأن هللا حّرم

لموا العدو ، أن ٌولوهم الدبر منهزمٌن إال لتحرٍؾ المتال ، أو لتحٌز إلى فبة من المإمنٌن حٌث 
ا بؽٌر نٌة إحدى الخلتٌن  كانت من أرض اإلسبلم ، وأن من والهم الدبر بعد الزحؾ لمتاٍل منهزما

ال أن ٌتفضل علٌه بعفوه. وإنما للنا اللتٌن أباح هللا التولٌة بهما ، فمد استوجب من هللا وعٌده ، إ
هً محكمة ؼٌر منسوخة ، لما لد بٌنا فً ؼٌر موضع من كتابنا هذا وؼٌره : أنه ال ٌجوز أن 
ٌحكم لحكم آٌة بنسخ ، وله فً ؼٌر النسخ وجه ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها ، من خبر ٌمطع 

سخ حكم لول هللا عز وجل : العذر ، أو حجة عمل ، وال حجة من هذٌن المعنٌٌن تدل على ن
ا إلى فبة{"  .(ٗ)}ومن ٌولهم ٌومبذ دبره إال متحرفاا لمتال أو متحٌزا

 الفوابد:
فمن حضر المعركة بٌن المسلمٌن والكفار ، حرمة الفرار من العدو الكافر عند اللماء -ٔ

 .وهو ٌستطٌع المتال فبل ٌجوز له أن ٌنصرؾ، بل ٌجب علٌه أن ٌماتل مع المسلمٌن
ٌَا أٌََُّها } ، لال تعالى:أن هلل أن ٌفرض على عباده ما ال طالة لهم بهدلٌل على وفً اآلٌة  -ٕ

ا فَبل تَُولُّوهُُم األْدبَاَر{ ، ففرض هللا على المإمنٌن  الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا لَِمٌتُُم الَِّذٌَن َكَفُروا َزْحفا
ٌَا أٌََُّها أن ٌماتلوا الكفار على اإلطبلق والعموم أي عدد كانوا،  ثم نسخ ذلن بموله تعالى: }

ٌِْن َوإِْن  ِض اْلُمْإِمِنٌَن َعلَى اْلِمتَاِل إِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِعْشُروَن َصابُِروَن ٌَْؽِلبُوا ِمابَتَ ًُّ َحّرِ النَّبِ
خ ذلن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِمابَةٌ ٌَْؽِلبُوا أَْلفاا{ وهذا أمر بلفظ الخبر، فؤمر الواحد بمتال العشرة ثم نس

ا فَإِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِمابَةٌ َصابَِرةٌ ٌَْؽِلبُ  ُ َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ فٌِكُْم َضْعفا وا بموله تعالى: }اآلَن َخفََّؾ َّللاَّ

ٌِْن{  ٌِْن َوإِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم أَْلٌؾ ٌَْؽِلبُوا أَْلفَ َ ، فخفؾ هللا عنهم وأمر [ٙٙ -٘ٙ: األنفال]ِمابَت
ٌن. والدلٌل على أنه أمر أن خبر هللا ال ٌكون بخبلؾ مخبره، ولد الواحد بمتال االثن

ُ َعْنكُْم{ والتخفٌؾ  ا فإنه لال: }اآلَن َخفََّؾ َّللاَّ ٌكون الواحد منهم ٌؽلب العشرة منا، وأٌضا
 .(٘)ال ٌكون إال فٌما فرض وألزم

 المرآن
فًا  ِ َوَمؤَْواُه }َوَمْن ٌَُولِِّهْم ٌَْوَمئٍِذ ُدبَُرُه إاِل  ُمتََحّرِ ِلِمتَاٍل أَْو ُمتََحًٌِّزا ِإلَى فِئٍَة فَمَْد بَاَء بِغََضٍب ِمَن ّللا 

 [ٙٔ({ ]األنفال : َٙٔجَهن ُم َوبِئَْس اْلَمِصٌُر )
 التفسٌر:

ا إلى جماعة المسلمٌن  ومن ٌَُولِّهم منكم ظهره ولت الزحؾ إال منعطفاا لمكٌدة الكفار أو منحازا
كانوا، فمد استحك الؽضب من هللا، وممامه جهنم، وببس المصٌر حاضري الحرب حٌث 

 والمنملب.
[، أي:" ومن ٌَُولِّهم منكم ظهره ولت ٙٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَُولِِّهْم ٌَْوَمبٍِذ ُدبَُرهُ{ ]األنفال :  
 .(ٙ)"الزحؾ
 .(2)" ٌمول : ومن ٌولهم منكم ظهره" لال الطبري: 
فاا ِلِمتَاٍل{ ]األنفال : لوله تعالى:}إِالَّ    .(ٔ)"[، أي:" إال منعطفاا لمكٌدة الكفارُٙٔمتََحّرِ

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙ٘اإلٌضاح: انظر:  (ٔ)
عن ابن عباس لال : "أكبر الكبابر الشرن باهلل ، والفرار من الزحؾ ، ألن هللا عز وجل ٌمول : }ومن ٌولهم (ٕ)

 .ٓٗٗ/ٖٔ(:ص1ٔٙ٘ٔ. اخرجه الطبري)ٌومبذ دبره... فمد باء بؽضب من هللا ومؤواه جهنم وببس المصٌر{
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٖٔلطبري:انظر: تفسٌر ا (ٖ)
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٕاالنتصار فً الرد على المعتزلة المدرٌة األشرار:انظر:  (٘)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
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" ٌمول : إال مستطرداا لمتال عدوه ، ٌطلب عورةا له ٌمكنه إصابتها فٌكّر  لال الطبري: 
 .(ٕ)علٌه"
أي : ٌفر بٌن ٌدي لرنه مكٌدة ؛ لٌرٌه أنه لد خاؾ منه فٌتبعه ، ثم ٌكر  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)فٌمتله ، فبل بؤس علٌه فً ذلن "علٌه 
ة من العدّو فٌصٌبها"«المتحرؾ» لال الضحان:"  ، المتمدم من أصحابه لٌرى ِؼرَّ

(ٗ). 
 .(٘)، ٌمول : إال مستطرداا ، ٌرٌد العودة"« المتحرؾ»أما لال السدي:" 
ا إَِلى فِبٍَة{ ]األنفال :   اٙٔلوله تعالى:}أَْو ُمتََحٌِّزا إلى جماعة المسلمٌن  [، أي:" أو منحازا

 .(ٙ)"حاضري الحرب حٌث كانوا
ٌِّز  لال الطبري:ٌمول:  ا إلى َح ا إلى فبة ، ٌمول : صابرا " أو إال أن ٌولٌهم ظهره متحٌزا

 .(2)المإمنٌن الذٌن ٌفٌبون به معهم إلٌهم لمتالهم، وٌرجعون به معهم إلٌهم"
أي : فر من هاهنا إلى فبة أخرى من المسلمٌن ، ٌعاونهم وٌعاونوه   لال ابن كثٌر:" 

فٌجوز له ذلن ، حتى ولو كان فً سرٌة ففر إلى أمٌره أو إلى اإلمام األعظم ، دخل فً هذه 
 .(1)الرخصة "
ه ، الفاّر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه. وكذلن من فّر الٌوم إلى أمٌر«المتحٌز» لال الضحان:" 

 .(5)أو أصحابه"
، إلى اإلمام وجنده إن هو كّر فلم ٌكن له بهم طالة ، وال ٌُعذَر «المتحٌز» لال السدي:" 

 .(ٓٔ)الناس وإن كثروا أن ٌَُولُّوا عن اإلمام "
عن عبد هللا بن عمر ، رضً هللا عنهما ، لال : "كنت فً سرٌة من سراٌا رسول هللا  

فملنا : كٌؾ نصنع ولد فررنا من الزحؾ  -وكنت فٌمن حاص  -ٌصة ملسو هيلع هللا ىلص ، فحاص الناس ح
وبإنا بالؽضب ؟ ثم للنا : لو دخلنا المدٌنة فبتنا ؟ ثم للنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول هللا 

:  ملسو هيلع هللا ىلص ، فإن كانت لنا توبة وإال ذهبنا ؟ فؤتٌناه لبل صبلة الؽداة ، فخرج فمال : "من الموم ؟" فملنا
نحن الفرارون. فمال : "ال بل أنتم العَكَّارون ، أنا فبتكم ، وأنا فبة المسلمٌن" لال : فؤتٌناه حتى 

لَبَّلنا ٌده"
(ٔٔ). 
ِ{ ]األنفال :   [، أي:" فمد استحك الؽضب من ٙٔلوله تعالى:}فَمَْد بَاَء بِؽََضٍب ِمَن َّللاَّ
 .(ٕٔ)"هللا

"ٌمول: استوجبوا  .(ٖٔ)من هللا"ٌعنً: فمد أوجب بؽضب  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٗٔ)سخطا"

                                                                                                                                                                               
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص25٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٖٔ(:ص25ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص25٘٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٙٗ/ٖٔ(:ص25ٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
ابن ماجة برلم  ( وسنن2ٔٙٔ( وسنن الترمذي برلم )2ٕٗٙ( وسنن أبً داود برلم )2ٓ/ٕالمسند )(ٔٔ)
(ٖ2ٓٗ). 

، أي : العطافون. وكذلن لال عمر بن الخطاب. «العَكَّارون»لال أهل العلم : معنى لوله :  :"2ٕ/ٗلال ابن كثٌر:
رضً هللا عنه ، فً أبً عبٌد لما لتل على الجسر بؤرض فارس ، لكثرة الجٌش من ناحٌة المجوس ، فمال عمر 

ًّ كنت له فبة. هكذا ر  واه دمحم بن سٌرٌن ، عن عمر".: لو انحاز إل
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٔٙٔ/٘(:ص15ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٙٔ/٘(:ص15ٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٔ)} فَمَْد بَاَء { أي : رجع" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وممامه جهنم وببس ٙٔلوله تعالى:}َوَمؤَْواهُ َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلَمِصٌُر{ ]األنفال :  

 .(ٕ)"المصٌر والمنملب
 .(ٖ)أي : مصٌره ومنملبه ٌوم مٌعاده : } َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلَمِصٌُر {" لال ابن كثٌر:" 
ًُّ  لال الضحان:"  وإنما هذا وعٌد من هللا ألصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، أن ال ٌفروا. وإنما كان النب

 .(ٗ)علٌه الصبلة والسبلم و أصحابه فبتَهم"
ومؤواه جهنم وببس المصٌر{، تحرٌضا  عن عروة بن الزبٌر:" }فمد باء بؽضب من هللا 

 .(٘)لهم على عدوهم لببل ٌنكلوا عنهم إذا لموهم، ولد وعدهم هللا ما وعدهم"
عن سعٌد بن جبٌر :"}فمد باء بؽضب من هللا ومؤواه جهنم وببس المصٌر{، فهذا ٌوم  

ل لتال لاتل بدر خاصة، كان هللا عز وجل شده على المسلمٌن ٌومبذ لٌمطع دابر الكافرٌن وهو أو
 .(ٙ)فٌه المشركٌن من أهل مكة"

 الفوابد:
من الموبمات السبع فً حدٌث مسلم  -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول  هعدّ لد و تحرٌم الفرار عن الزحؾ، -ٔ

 .(2)"والتولً ٌوم الزحؾ"
هللا  ٌحثوفً اآلٌة الثبات فً المعركة، وبمواجهة الكافرٌن بملوب مإمنة، واألمر ب -ٕ

على عدم الفرار وتولٌة الظهور لؤلعداء، وإن كان الكافرون أكثر من  المإمنٌن
ولكنه تعالى ، المإمنٌن عددا، ألن الفرار ٌحدث الوهن فً الجٌش اإلسبلمً المماتل

سمح للمماتل بحرٌة الحركة أثناء المعركة، كؤن ٌنتمل من مكان فً المعركة إلى مكان 
رة نفذ منها العدو، فالمهم هو أن ٌكون هدؾ آخر، لنصرة فرٌك من المسلمٌن، أو لسد ثؽ

 المماتل المسلم النصر أو الشهادة، وإطاعة أمر المٌادة. 

الذٌن ٌتركون المعركة فرارا وهربا من الموت، فإن هللا تعالى ٌتوعدهم بالعذاب  أن -ٖ
 األلٌم ٌوم المٌامة.

 
 المرآن

َ لَتَلَُهْم َوَما ًَ اْلُمْإِمنٌَِن ِمْنهُ بَاَلًء  }فَلَْم تَْمتُلُوهُْم َولَِكن  ّللا  َ َرَمى َوِلٌُْبِل ٌَْت َولَِكن  ّللا  ٌَْت إِْذ َرَم َرَم
َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )  [1ٔ({ ]األنفال : 1َٔحَسنًا إِن  ّللا 

 التفسٌر:
، ولكن هللا لتلهم، حٌث أعانكم على ذلن، وما « بدر»المشركٌن ٌوم  -أٌها المإمنون-فلم تمتلوا 
ولكن هللا رمى، حٌث أوصل الرمٌة التً رمٌتها إلى وجوه  -أٌها النبً-رمٌت  رمٌت حٌن

فهم  المشركٌن؛ ولٌختبر المإمنٌن باهلل ورسوله وٌوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات، وٌعّرِ
نعمته علٌهم، فٌشكروا له سبحانه على ذلن. إن هللا سمٌع لدعابكم وألوالكم ما أسررتم به وما 

 ما فٌه صبلح عباده.أعلنتم، علٌم ب

                                                             
 .2ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .21ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص25٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٙٔ/٘(:ص15ٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٙٔ/٘(:ص15ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
ٌِْه َوَسلَّمَ  -عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا (2) ُ َعلَ لال: "اجتنبوا السبع الموبمات" لالوا: ٌا  -َصلَّى َّللاَّ

م هللا إال بالحك، وأكل الربا، وأكل مال رسول هللا، وما هن؟ لال: "الشرن باهلل، والسحر، ولتل النفس التً حر
 .الٌتٌم، والتولً ٌوم الزحؾ، ولذؾ المحصنات الؽافبلت المإمنات"

 ".12ٕٗ" وأبو داود برلم "15" ومسلم برلم "2ٕٙٙأخرجه البخاري برلم "
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َ لَتَلَُهْم{ ]األنفال :    -أٌها المإمنون-[، أي:" فلم تمتلوا 2ٔلوله تعالى:}فَلَْم تَْمتُلُوهُْم َولَِكنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)، ولكن هللا لتلهم، حٌث أعانكم على ذلن"« بدر»المشركٌن ٌوم 
على جمٌع ما صدر  لال ابن كثٌر:" ٌبٌن تعالى أنه خالك أفعال العباد ، وأنه المحمود 

َ لَتَلَُهْم {  عنهم من خٌر ؛ ألنه هو الذي وفمهم لذلن وأعانهم ؛ ولهذا لال : } فَلَْم تَْمتُلُوهُْم َولَِكنَّ َّللاَّ
أي : لٌس بحولكم ولوتكم لتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وللة عددكم ، أي : بل هو الذي أظفركم 

َ لَعَلَّكُْم بهم ونصركم علٌهم كما لال تعالى : } َولَ  ُ بِبَْدٍر َوأَْنتُْم أَِذلَّةٌ ]فَاتَّمُوا َّللاَّ مَْد َنَصَركُُم َّللاَّ
ٌٍْن ِإْذ ٖٕٔتَْشكُُروَن{ ]آل عمران :  ٌَْوَم ُحنَ ُ فًِ َمَواِطَن َكِثٌَرةٍ َو [. ولال تعالى : } لَمَْد نََصَركُُم َّللاَّ

ٌْتُْم ُمْدبِِرٌَن { ]التوبة  أَْعَجبَتْكُْم َكثَْرتُكُْم فَلَْم تُْؽِن َعْنكُمْ  ٌْكُُم األْرُض بَِما َرُحَبْت ثُمَّ َولَّ ٌْباا َوَضالَْت َعلَ َش
أن النصر لٌس عن كثرة العدد ، وال بلبس الؤلمة والعدد ، وإنما  -تبارن وتعالى  -[ ٌعلم ٕ٘: 

ُ َمَع النصر من عند هللا تعالى كما لال : } َكْم ِمْن فِبٍَة لَِلٌلٍَة َؼلَبَْت فِبَ  ِ َوَّللاَّ ةا َكثٌَِرةا ِبإِْذِن َّللاَّ
اِبِرٌَن { ]البمرة :   .(ٕ)["5ٕٗالصَّ

َ لَتَلَُهْم{ ]األنفال :    :(ٖ)[، وجوه2ٔوفً لوله تعالى:}فَلَْم تَْمتُلُوهُْم َولَِكنَّ َّللاَّ
 أحدهما : ولكن هللا لتلهم بسولهم إلٌكم حتى أمكنكم منهم .

 بمعونته لكم حٌن ألمى فً للوبهم الرعب وفً للوبكم النصر . والثانً : ولكن هللا لتلهم
 .(ٗ)والثالث: ولكن هللا لتلهم بالمبلبكة الذٌن أمدكم بهم . حكاه الماوردي عن ابن بحر

 .(٘). لاله النحاسفلم تمتلوهم بتدبٌركم ولكن هللا لتلهم بالنصر والرابع: معناه:
 ولكن هللا لتلهم بخذالنهم ولبض أرماحهم. والخامس: ولٌل: لم تمتلوهم بموتكم وسبلحكم

َ َرَمى{ ]األنفال :   ٌَْت َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْت إِْذ َرَم [، أي:" وما رمٌت فً 2ٔلوله تعالى:}َوَما َرَم
ا من تراب ال ٌمؤل عٌون الجٌش الكبٌر-الحمٌمة أنت ٌا دمحم أعٌن الموم بمبضٍة من تراب  ، -ألن كفا

 .(ٙ)الرمٌة التً رمٌتها إلى وجوه المشركٌن"ولكن هللا رمى، حٌث أوصل 

أي: لم ٌكن ذلن برمٌتن، لوال الذي جعل هللا فٌها من نصرن، وما  لال ابن إسحاق:" 
 .(2)ألمى فً صدور عدون منها حٌن هزمهم هللا"

َ َرَمى{، ٌعنً: بما أرسله من الرٌح المعٌنة  لال الماوردي:"  لوله تعالى :}َولَِكنَّ َّللاَّ
م حتى سددت وأصابت . والمراد بالرمً اإلصابة ألن معى الرمً محمول على اإلصابة لسهامه

ا: لد رمى ، لم ٌعمل منه إال اإلصابة. أال ترى  ، فإن لم ٌصب لٌل رمى فؤخطؤ . وإذا لٌل مطلما
 :(1)إلى لول امرىء المٌس

 [عُمُِرهْ بِإِزاِء الَحْوِض أو ]                  فََرَماَها فً فََرابِصها 
 عن وصفه باإلصابة.« الرمً»فاستؽنى بذكر 

 :(5)ولال ذو الرمة فً الرأي
ٌَراهُ َواْلَحَربُ  (ٓٔ)فانصاع               َرَمى فَؤَْخَطؤَ، َواألْلَداُر َؼاِلبَةٌ  ٌُْل ِهّجِ  (ٔٔ)"َواْلَو

                                                             
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٖ/ٕانظر: إعراب المرآن: (٘)
 .25ٔ، والتفسٌر المٌسر:ٔٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .٘ٗٗ/ٖٔ(:ص2ٕ1٘ٔأخرجه الطبري) (2)
؛ 2ٖٔ/ ٕ)أزا(؛ والتنبٌه واإلٌضاح  ٖٖ/ ٗٔ)عمر(،  5ٙ٘/ ٗ؛ ولسان العرب ٕٗٔفً دٌوانه ص البٌت له (1)

؛ 55ٕٔ؛ وببل نسبة فً جمهرة اللؽة ص ٓ٘ٔ/ ٔٔ، )أزا(؛ وكتاب العٌن )رهش( 2ٕٕ/ 2ٔوتاج العروس 
 .ٕٓٙ/ ٔ؛ ودٌوان األدب 5ٗ/ ٗومماٌٌس اللؽة 

 .ٙٔدٌوانه:  (5)
 ".فَاْنَصْعنَ  فً الدٌوان:" (ٓٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
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التراب ، التً حصب بها لال ابن كثٌر:" ثم لال لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أٌضا فً شؤن المبضة من  
وجوه المشركٌن ٌوم بدر ، حٌن خرج من العرٌش بعد دعابه وتضرعه واستكانته ، فرماهم بها 
ولال : " شاهت الوجوه ". ثم أمر الصحابة أن ٌصدلوا الحملة إثرها ، ففعلوا ، فؤوصل هللا تلن 

له عن حاله ؛ ولهذا لال الحصباء إلى أعٌن المشركٌن ، فلم ٌبك أحد منهم إال ناله منها ما شؽ
ٌَْت {، أي : هو الذي بلػ ذلن إلٌهم ، وكبتهم بها ال أنت" ٌَْت إِْذ َرَم تعالى: } َوَماَرَم
(ٔ). 

َ َرَمى{ ]األنفال : وفً  ٌَْت َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْت إِْذ َرَم  [، ألوال:2ٔلوله تعالى:}َوَما َرَم
، (ٙ)، ودمحم بن لٌس(٘)، وابن زٌد(ٗ)والسدي، (ٖ)، وهشام بن عروة(ٕ)أحدها : ما حكاه ابن عباس

لبض ٌوم بدر لبضة من تراب رماهم بها  -ملسو هيلع هللا ىلص-: أن النبً (2)، ودمحم بن كعب المرظً(ٙ)لٌس
 :(1)أي: لبحت، ومنه لول الحطٌبة ،«َشاَهِت اْلُوُجوهُ »ولال:

ه هللاُ َخْلمَهُ                  فمُبِّح من وجٍه  ا شوَّ ًَ وجها  ولُبَِّح حاِملُهْ أرى ل
لال الخلٌل:" وكلُّ شًء من الخلك ال ٌُوافُِك بَْعُضه بعضاا فهو مشوه" 

(5). 
فؤلمى هللا تعالى المبضة فً أبصارهم حتى شؽلتهم بؤنفسهم وأظفر هللا المسلمٌن بهم ، 

َ َرَمى{.  ٌَْت َولَِكَن َّللاَّ ٌَْت إذَ َرَم  فهو معنى لوله تعالى :} َوَما َرَم
ذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخذ ٌوم بدر ثبلثة أحجار ورمى بها وجوه الكفار، وعن لتادة:"  

 .(ٓٔ)فهزموا عند الحجر الثالث"
عن ابن زٌد فً لوله: "}وما رمٌت إذ رمٌت ولكن هللا رمى{، لال: هذا ٌوم بدر، أخذ  

فً مٌمنة الموم، وحصاة فً مٌسرة الموم، وحصاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبلث حصٌات، فرمى بحصاة 
، وانهزموا، فذلن لول هللا عز وجل: }وما رمٌت إذ «شاهت الوجوه!»بٌن أظهرهم، ولال: 
 .(ٔٔ)رمٌت ولكن هللا رمى{"

ولد روي فً هذه المصة  عن عروة بن الزبٌر ، ومجاهد وعكرمة ،  لال ابن كثٌر:" 

نزلت فً رمٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر ، وإن كان لد فعل ذلن ٌوم ولتادة وؼٌر واحد من األبمة : أنها 
 .(ٕٔ)حنٌن أٌضا"
وروي عن حكٌم بن حزام لال : "لما كان ٌوم بدر ، سمعنا صوتاا ولع من السماء كؤنه  

  .(ٖٔ)صوت حصاة ولعت فً َطْست، ورمى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تلن الرمٌة فانهزمنا"
 ؼرٌب من هذا الوجه، وهاهنا لوالن آخران ؼرٌبان جدا: كثٌر:"لال ابن 

أحدهما : .. عبد الرحمن بن جبٌر: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم ابن أبً الحمٌك بخٌبر ، دعا بموس ، 
،  فؤتى بموس طوٌلة ، ولال : "جٌبونً ؼٌرها". فجاإوا بموس كبداء ، فرمى النبً ملسو هيلع هللا ىلص الحصن
فؤلبل السهم ٌهوي حتى لتل ابن أبً الحمٌك ، وهو فً فراشه ، فؤنزل هللا عز وجل : } َوَما 

َ َرَمى {" ٌَْت َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْت إِْذ َرَم َرَم
(ٔٗ). 

                                                             
 .ٖٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .٘ٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕ2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .٘ٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .٘ٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٗٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٕدٌوانه: (1)
 .1ٙ/ٗالعٌن: (5)
 .ٗٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٗٗ/ٖٔ(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
:  ٖ، وخرجه السٌوطً فً الدر المنثور 2ٗٔرواه الواحدي فً أسباب النزول :  ، ؤٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)

 .وزاد نسبته إلى ابن أبً حاتم، 2٘ٔ
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وهذا ؼرٌب ، وإسناده جٌد إلى عبد الرحمن بن جبٌر بن نفٌر ، ولعله اشتبه علٌه ، أو 
 فسٌاق اآلٌة فً سورة األنفال فً لصة بدر ال محالة ، وهذا أنه أراد أن اآلٌة تعم هذا كله ، وإال

 مما ال ٌخفى على أبمة العلم ، وهللا أعلم.
والثانً : روى ابن جرٌر أٌضا ، والحاكم فً مستدركه ، بإسناد صحٌح إلى سعٌد بن المسٌب 

ً بن خلؾ بالحربة وهو فً والزهري أنهما لاال:" أنزلت  فً رمٌة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أحد أُبَ 
ألمته ، فخدشه فً ترلوته ، فجعل ٌتدأدأ عن فرسه مرارا ، حتى كانت وفاته ]بها[ بعد أٌام ، 

 .(ٔ)لاسى فٌها العذاب األلٌم ، موصوال بعذاب البرزخ، المتصل بعذاب اآلخرة "
له وهذا المول عن هذٌن اإلمامٌن ؼرٌب أٌضا جدا ، ولعلهما أرادا أن اآلٌة تتناو

 .(ٕ)بعمومها ، ال أنها نزلت فٌه خاصة كما تمدم ، وهللا أعلم"
 .(ٖ)المول الثانً : معناه: وما ظفرت إذ رمٌت ولكن هللا أظفرن ، لاله أبو عبٌدة

ا. ذكره  الثالث : وما رمٌت للوبهم بالرعب إذ رمٌت وجوههم بالتراب ولكن هللا مؤل للوبهم رعبا
 .(ٗ)النحاس

 .(٘)رمى أصحابه بالسهم فؤصاب رمٌهموالرابع : أنه أراد 
ًَ اْلُمْإِمنٌَِن ِمْنهُ بَبَلءا َحَسناا{ ]األنفال :   [، أي:" ولٌختبر المإمنٌن 2ٔلوله تعالى:}َوِلٌُْبِل

فهم نعمته علٌهم، فٌشكروا له سبحانه  باهلل ورسوله وٌوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات، وٌعّرِ
 .(ٙ)على ذلن"
لال أصحاب الخواطر : الببلء الحسن ما ٌورثن الرضا به والصبر  لال الماوردي:" 

 .(2)علٌه . ولال المفسرون : الببلء الحسن ها هنا النعمة بالظفر والؽنٌمة"
َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]األنفال :   [، أي:" . إن هللا سمٌع لدعابكم وألوالكم ما 2ٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(1)بما فٌه صبلح عباده" أسررتم به وما أعلنتم، علٌم

 .(5)أي : سمٌع الدعاء ، علٌم بمن ٌستحك النصر والؽلب" لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
تمرٌر مبدأ أن هللا تعالى خالك كل شًء وأنه خلك العبد وخلك فعله، إذ لما كان العبد  -ٔ

 مخلولا ولدرته مخلولة، ومؤمورا ومنهٌا وال ٌصدر منه فعل وال لول إال بإلدار هللا
تعالى له كان الفاعل الحمٌمً هو هللا، وما للعبد إال الكسب بجوارحه وبذلن ٌجزى الخٌر 

 بالخٌر والشر بمثله. عدل هللا ورحمته.
ٍء{ ]الزمر:  ًْ ُ َخاِلُك ُكّلِ َش  [.ٕٙلال هللا تعالى: }َّللاَّ

َ لَتَلَُهْم  َ َرَمى{ ولال تبارن وتعالى: }فَلَْم تَْمتُلُوهُْم َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْت َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْت إِْذ َرَم َوَما َرَم
 [.2ٔ]األنفال: 

ُ َخلَمَكُْم َوَما تَْعَملُوَن{ ]الصافات:   [.5ٙولال هللا تعالى: }َوَّللاَّ
ُدوِر * أاََل ٌَْعلَُم مَ  وا لَْولَكُْم أَِو اْجَهُروا بِِه ِإنَّهُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ ْن َخلََك ولال هللا تعالى: }َوأَِسرُّ

 [.ٗٔ - َٖٔوهَُو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{ ]الملن: 

                                                             
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبً ، 2٘ٔ:  ٖالسٌوطً فً الدر المنثور وخرجه ، ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)

 .حاتم
 .ٕٖ-ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖ)
 .5ٖ/ٕانظر: إعراب المرآن: (ٗ)
 .ٖ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٓ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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إن هللا ٌصنع كل صانع : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن حذٌفة رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا 
 .(ٔ)«وصنعته
 آٌة وصول حثٌة التراب من كؾ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى أؼلب عٌون المشركٌن فً المعركة. -ٕ
  تعالى وإببلإه ألولٌاءه الببلء الحسن فله الحمد وله المنة.إكرام هللا -ٖ
  :«العلٌم»و «السمٌع»ومن الفوابد: إثبات اسمٌن من أسمابه تعالى: -ٗ
كمولهم: ، السامع، إال أنه أبلػ فً الصفة، وبناء فعٌل: بناء المبالؽة :بمعنى : «السَِّمٌعُ »فـ -

السر والنجوى. سواء عنده الجهر، علٌم: من عالم، ولدٌر: من لادر، وهو الذي ٌسمع 
 والخفوت، والنطك، والسكوت، ولد ٌكون السماع بمعنى المبول واإلجابة.

 ، أي: من دعاء ال ٌستجاب،(ٕ): "اللهم إنً أعوذ بن من لول ال ٌسمع"-ملسو هيلع هللا ىلص  -كمول النبً 
 لبل هللا حمد من حمده. :معناه ،(ٖ)ومن هذا لول المصلً:"سمع هللا لمن حمده"
 :(ٗ)وأنشد أبو زٌد لشتٌر بن الحارث الضبً

 دعوت هللا حتى خفت أال  ٌكون هللا ٌسمع ما ألول 
 .(٘)أي: ال ٌجٌب، وال ٌمبل

 :}السَِّمٌُع{ له معنٌانو
َعاِء{ ]إبراهومثاله أحدهما: بمعنى المجٌب.   ٌم: لوله تعالى عن إبراهٌم: }إِنَّ َرّبًِ لََسِمٌُع الدُّ
 [، أي: لمجٌب الدعاء.5ٖ

 إلى عدة ألسام: ت، وهوٌنمسموالثانً: بمعنى السامع للصو
األول: سمع ٌراد به بٌان عموم إدران سمع هللا عز وجل،وأنه ما من صوت إال وٌسمعه 

ا ، وهو هللا لوله تعالى: }لَْد ، ومثاله: من الصفات الذاتٌة، وإن كان المسموع لد ٌكون حادثا
ِ{ ]المجادلة: َسِمَع  ُ لَْوَل الَّتًِ تَُجاِدلَُن فًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً إَِلى َّللاَّ [، فهذا فٌه بٌان إحاطة َّٔللاَّ

سمع هللا تعالى بكل مسموع، ولهذا لالت عابشة رضً هللا عنها: "الحمد هلل الذي وسع سمعه 
 .(ٙ)األصوات، وهللا إنً لفً الحجرة، وإن حدٌثها لٌخفى على بعضه"

                                                             
 .(1ٖ٘(، والسنة البن أبً عاصم )رلم 2ٔٔرواه البخاري فً خلك أفعال العباد )رلم  (ٔ)
/ ٖ،واإلمام أحمد ٕٗٙ/ 1موارد، والنسابً  ٕٓٗٗ.هذاطرؾ حدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه برلم  (ٕ)

 .ٕٔٓ/ ٕمن حدٌث أنس وانظرالكنز  ٕٖٗ/ ٔ،والخطابً فً ؼرٌب الحدٌث 1ٖٖ، ٕ٘٘، 5ٕٔ
، 25ٙ، 25٘، 211، 2ٖ5، 2ٖ1، 2ٖٙ، 2ٖ٘، 2ٖٕ، 2ٕٕ، 5ٓٙأخرجه البخاري بشرح الفتح برلم (ٖ)

، ٓٙ٘ٗ، 5ٙٓٗ، 1ٕٕٖ، ٌٖٕٖٓه: "ربنا ولن الحمد حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه" وبرلم ،وف255، 252
ٗ٘51. 

(، 5ٙٔ(، )15(، )11(، )1ٙ(، )22(، )2ٔ(، )ٖٙ(، )ٕٙ(، )ٗ٘(، )1ٕ(، )ٕ٘ومسلم، باب "الصبلة" برلم )
من شًء  (،وفٌه: "اللهم ربنا لن الحمد،ملءالسموات، وملءاألرض، وملء ماشبتٕٕٓ(، )55ٔ(، )51ٔ)

، 5٘ٔ/ ٕ(،والنسابً )افتتاح( ٖٕٓ(، )ٕٕٓ( وكتاب صبلة المسافرٌن برلم )ٖٕٓبعده". وكذلن رواٌته برلم )
، 125، 121، 122، 12ٙ، 12٘، 1ٕٙ. وابنماجهبرلم ٕٔٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 55ٔ، 51ٔ، 52ٔ، 5ٙٔ
 . وؼٌرهم.5ٖٕٔ، 1ٖٕٔ، ٔٙٓٔ

، وفً ٖٔ/ ٕ، والمرطبً ٗٗٔ/ ٔزي فً زاد المسٌر ، وابن الجو1ٕ٘ - ٙ/ ٘أنشده الطبري فً تفسٌره، (ٗ)
ا إلى شمٌر بن ٖٖٙ/ ٕالخزانة  ، مطلع لصٌدة من سبعة أبٌات فً الشاهد السادس والستٌن بعد الثبلثمابة منسوبا

الحارث الضبً. ولال: شمٌر، بضم الشٌن المعجمة وفتح المٌم وآخره راء مهملة، هكذا ضبطه أبو زٌد. ولال 
 -بالسٌن المهملة وكذا ضبطه الصاؼانً فً العباب بالمهملة-الذي فً حفظً سمٌر  -تبه علٌهفٌما ك-األخفش 

مع ستة أبٌات أخرى. وفً أمالً  ٕٗٔولال: هو شاعر جاهلً وهللا أعلم. اهـ وفً نوادر أبً زٌد ص 
لزمخشري ، وإٖٗ/ ٔ، وفً اللسان )سمع( ولم ٌنسبه. وأنشده الخطابً فً ؼرٌب الحدٌث ٖٓٙ/ ٔالمرتضى 
 ..ٕٗكما هنا، إلى شتٌر. وانظر تفسٌر أسماء هللا الحسنى للزجاج ص  ٕٔٙ/ ٔفً الفابك 

 .ٓٙ-5٘انظر: شؤن الدعاء للخطابً: (٘)
ا"الفتح" )(ٙ) ا بَِصٌراا{. ولد وصله اإلمام 2ٕٖ/ ٖٔٔرواه البخاري معلما ُ َسِمٌعا ( فً كتاب التوحٌد/ باب }َوَكاَن َّللاَّ

ا بلفظ "تبارن"  1ٕٙ/ ٗ(،وابنكثٌر ٙٗ/ ٙ)اإلمام أحمد فً "المسند"  ، وابن ماجة بهذا اللفظ، ورواه اٌضا
(ٕٖٓٙ). 



ٕٖٖ 
 

، ومثاله: من الصفات الفعلٌة، ألنه ممرون بسبب، وهو الثانً: سمع ٌراد به النصر والتؤٌٌد
 [.ٙٗلوله تعالى لموسى وهارون: }إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه: 

ُهْم لوله تعالى: }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنَّا ال نَْسَمُع ِسرَّ ، ومثاله: الثالث: سمع ٌراد به الوعٌد والتهدٌد
ٌِْهْم ٌَْكتُبُوَن{ ]الزخرؾ:  [، فإن هذا ٌراد به تهدٌدهم ووعٌدهم، 1َٓونَْجَواهُْم بََلى َوُرسُلُنَا لََد

 .(ٔ)حٌث كانوا ٌسرون ما ال ٌرضى من المول
سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و-عّز وجل-ن أسمابه : م«العلٌم»و -

 .(ٕ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، لمه بكل شًءالمحٌط ع«العلٌم»
 هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله«: العلٌم»لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}تعالى: 

وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ {علٌم وفوق كل ذي علم}: -سبحانه-العلم، ولذلن لال 
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  -ٌوصفون بالعلم

فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد 
ا ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهم

[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}علم حمٌمة، وكمال  -سبحانه-األمور، وعلم هللا 
 .(ٖ)"[1ٕ :]الجن {وأحصى كل شًء عددا}
 

 المرآن
ٌِْد اْلَكافِِرٌَن ) َ ُموِهُن َك  [1ٔ({ ]األنفال : 1ٔ}ذَِلكُْم َوأَن  ّللا 

 التفسٌر:
ِمن لتل المشركٌن ورمٌهم حٌن انهزموا، والببلء الحسن بنصر المإمنٌن على هذا الفعل 

ُمضِعؾ وُمبِطل مكر الكافرٌن حتى ٌَِذلُّوا  -فٌما ٌُْستمبل-أعدابهم، هو من هللا للمإمنٌن، وأن هللا 
 وٌنمادوا للحك أو ٌهلكوا.

شركٌن ورمٌهم حٌن [، أي:" هذا الفعل ِمن لتل الم1ٔلوله تعالى:}ذَِلكُْم{ ]األنفال :  
 .(ٗ)انهزموا، والببلء الحسن بنصر المإمنٌن على أعدابهم، هو من هللا للمإمنٌن"

ٌِْد اْلَكافِِرٌَن{ ]األنفال :   َ ُموِهُن َك  -فٌما ٌُْستمبل-[، أي:" وأن هللا 1ٔلوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ
 .(٘)ٌهلكوا"ُمضِعؾ وُمبِطل مكر الكافرٌن حتى ٌَِذلُّوا وٌنمادوا للحك أو 

هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر : أنه أعلمهم تعالى بؤنه  لال ابن كثٌر:" 
ا أمرهم ، وأنهم كل ما لهم فً تبار ودمار ، وهلل  را ُمْضِعُؾ كٌد الكافرٌن فٌما ٌستمبل ، ُمَصؽِّ

 .(ٙ)الحمد والمنة"
منونة }كٌد{ « الهاء»وتشدٌد « الواو»لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو }موهن{ بفتح 

منونة « الواو»نصب، ولرأ ابن عامر وحمزة والكسابى وأبو بكر عن عاصم }موهن{ ساكنة 
« الواو»مضافا خفٌفا بتسكٌن « موهن كٌد الكفرٌن»}كٌد{ نصب، وروى حفص عن عاصم 

 .(2)من }كٌد{« الدال»من ؼٌر تنوٌن وكسر « النون»وضم « الهاء»وكسر 
 الفوابد:
الكافرٌن أن هللا تعالى ناصر المإمنٌن وموالهم، وأنه تعالى مضعؾ ومبطل كٌد بٌان  -ٔ
 هم.ل

                                                             
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٔانظر: شر ح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٕ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٖ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٓانظر: السبعة فً المراءات: (2)



ٕٖٗ 
 

ٌِْد الَكافرٌن" ومن اسمابه المضافة: -ٕ َ . دلٌله لوله "ُموِهُن َك لوله تعالى: }ذَِلكُْم َوأَنَّ َّللاَّ
ٌِْد اْلَكافِِرٌَن{  .(ٔ). ذكره الشرباصًُموِهُن َك

ها من ضمن ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبولد  ار األسماء المضافة وعّدِ
األسماء الحسنى، لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: "وكذلن أسماإه المضافة مثل: أرحم 
ٌن، وأحسن الخالمٌن، وجامع  الراحمٌن، وخٌر الؽافرٌن، ورب العالمٌن، ومالن ٌوم الّدِ

ا ثبت فً الكت اب والسنَّة، وثبت النَّاس لٌوم ال رٌب فٌه، ومملِّب الملوب، وؼٌر ذلن ممَّ
هم لهذه األسماء ما بٌن ممٍل (ٕ)فً الدُّعاء بها بإجماع المسلمٌن" . والعلماء فً عّدِ

ومكثٍر، فبعض تلن األسماء التً عدُّوها، إضافتها واضحة فً النُّصوص، والبعض منها 
 .ال تدلُّ النُّصوص صراحة على إضافتها

 
 المرآن

ًَ َعْنكُْم فِئَتُكُْم }إِْن تَْستَْفتُِحوا فَمَْد  ٌٌْر لَكُْم َوإِْن تَعُوُدوا نَعُْد َولَْن تُْغِن َجاَءكُُم اْلفَتُْح َوإِْن تَْنتَُهوا فَُهَو َخ
َ َمَع اْلُمْإِمنٌَِن ) ٌْئًا َولَْو َكثَُرْت َوأَن  ّللا   [1ٔ({ ]األنفال : 1َٔش

 التفسٌر:
ذابه على المعتدٌن الظالمٌن فمد أجاب هللا من هللا أن ٌولع بؤسه وع -أٌها الكفار-إن تطلبوا 

عن  -أٌها الكفار-طلبكم، حٌن أولع بكم ِمن عمابه ما كان نكاال لكم وعبرة للمتمٌن، فإن تنتهوا 
الكفر باهلل ورسوله ولتال نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فهو خٌر لكم فً دنٌاكم وأخراكم، وإن تعودوا إلى الحرب 

، ولن تؽنً عنكم « بدر» ولتال أتباعه المإمنٌن نَعُْد بهزٌمتكم كما هُزمتم ٌوم ولتال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
مع كثرة عددكم وعتادكم وللة عدد المإمنٌن « بدر»جماعتكم شٌباا، كما لم تؽن عنكم ٌوم 

 وعدتهم، وأن هللا مع المإمنٌن بتؤٌٌده ونصره.

 فً سبب نزول اآلٌة وجهان: 
 بن ثعلبة بن صعٌر؛ لال: "كان المستفتح ٌوم بدر أبو جهل، وإنه لال حٌن أحدهما: عن عبد هللا

التمى الموم: اللهم! أٌنا كان ألطع للرحم، وآتى لما ال نعرؾ؛ فافتح الؽد، وكان ذلن استفتاحه؛ 
: }إِْن تَْستَْفتُِحوا فَمَْد َجاَءكُُم اْلفَتُْح{"-تعالى-فؤنزل هللا 

 . ]صحٌح[(ٖ)
؛ لال: "لال أبو جهل ٌوم بدر: اللهم انصر أهدى الفبتٌن وأفضل الفبتٌن وخٌر والثانً: عن عطٌة

ٌٌْر لَكُْم َوإِْن تَعُوُدوا نَعُدْ   َوَلْن الفبتٌن؛ فنزلت: }إِْن تَْستَْفتُِحوا فَمَْد َجاَءكُُم اْلفَتُْح َوإِْن تَْنتَُهوا فَُهَو َخ
باا َولَْو َكثُرَ  ٌْ ًَ َعْنكُْم فِبَتُكُْم َش َ َمَع اْلُمْإِمنٌَِن{"تُْؽنِ ْت َوأَنَّ َّللاَّ

 . ]ضعٌؾ[(ٗ)
                                                             

 .1ٕٓمعتمد أهل السنة والجماعة فً أسماء هللا الحسنى:انظر:  (ٔ)
 .1٘ٗ/ ٕٕمجموع الفتا وى (ٕ)
 ٖٓٙ، 5ٖ٘/ ٗٔابن هشام(، وابن أبً شٌبة فً "مصنفه" ) - 2ٕٓ/ ٕأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي" )(ٖ)

، والنسابً فً ٗ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٗ2٘ٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٖٔٗ/ ٘)(، وأحمد 1ٕ٘ٔٔرلم 
(، ٕٖٙ، ٖٔٙرلم  ٘٘ٗ، ٗ٘ٗ/ ٔ(، وابن أبً عاصم فً "اآلحاد والمثانً" )ٕٔٓٔٔرلم  ٖٓ٘/ ٙ"الكبرى" )

(، والحاكم فً 15ٔ2رلم  2٘ٙٔ/ ٘(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )2٘ٔوالواحدي فً "أسباب النزول" )ص 
 ( من طرٌك الزهري عن عبد هللا به.2ٗ/ ٖ(، والبٌهمً فً "دالبل النبوة" )1ٕٖ/ ٕرن" )"المستد

 للنا: وهذا إسناد صحٌح على شرط مسلم.
 ولال الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.

ا فً "صحٌحه" عن عبد هللا بن ثعلبة الصحابً.  للنا: لم ٌخرج مسلم شٌبا
( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه ٕٗ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 وابن منده.
(، والطبري فً جامع البٌان" 1ٕ٘1ٔرلم  ٖ٘ٙ/ ٗٔوأخرجه ابن أبً شٌبة فً "مصنفه" )

 .، من طرٌك عبد األعلى بن عبد األعلى عن معمر عن الزهري بهٔ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٖ2٘ٔ)
 .للنا: وهذا مرسل صحٌح، والحدٌث صحٌح مرسبلا ومسندا

( من طرٌمٌن 15ٕٓ/ 2٘ٙٔ/ ٘، وابن أبً حاتم )ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٗٗ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٗ)
 طرٌمٌن عن مطرؾ عن عطٌة به.

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه عطٌة العوفً ضعٌؾ، وهو مع ذلن مرسل.
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 -أٌها الكفار-[، أي:" إن تطلبوا 5ٔلوله تعالى:}إِْن تَْستَْفتُِحوا فَمَْد َجاَءكُُم اْلفَتُْح{ ]األنفال :  
من هللا أن ٌولع بؤسه وعذابه على المعتدٌن الظالمٌن فمد أجاب هللا طلبكم، حٌن أولع بكم ِمن 

 .(ٔ)ان نكاال لكم وعبرة للمتمٌن"عمابه ما ك
ٌمول تعالى ذكره للمشركٌن الذٌن حاربوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببدر: إن  لال الطبري:" 

تستحكموا هللا على ألطع الحزبٌن للرحم ، وأظلم الفبتٌن ، وتستنصروه علٌه ، فمد جاءكم حكم 
 .(ٕ)هللا ، ونصُره المظلوم على الظالم ، والمحك على المبطل"

ٌمول تعالى للكفار } إِْن تَْستَْفتُِحوا{، أي : تستنصروا وتستمضوا هللا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)وتستحكموه أن ٌفصل بٌنكم وبٌن أعدابكم المإمنٌن ، فمد جاءكم ما سؤلتم"

اللهم انصر أفضل الدٌنٌن عندن،  وذلن أن أبا جهل لال ٌوم بدر: لال التستري:" 
ولد روي عن النبً صلى هللا  .(ٗ)تستنصرون :ٌعنً {،إن تستفتحوا }وأرضاهما لدٌن، فنزل: 

 .(ٙ)"(٘)ٌستنصر بفمرابهم :أي ،علٌه وسلم أنه كان ٌستفتح بصعالٌن المهاجرٌن
عن ابن عباس لوله : "}إن تستفتحوا فمد جاءكم الفتح{ ، ٌعنً بذلن المشركٌن : إن  

 .(2)"تستنصروا فمد جاءكم المدد
ار} إِْن تَْستَْفتُِحوا { أي: تستنصروا وتستمضوا هللا ٌمول تعالى للكف لال ابن كثٌر:" 

 .(1)وتستحكموه أن ٌفصل بٌنكم وبٌن أعدابكم المإمنٌن ، فمد جاءكم ما سؤلتم"
ربنا »عن مجاهد لوله : "}إن تستفتحوا فمد جاءكم الفتح{، لال : كفار لرٌش فً لولهم :  

 .(5)"بدرففُتح بٌنهم ٌوم «! افتح بٌننا وبٌن دمحم وأصحابه
: "}إن تستفتحوا فمد جاءكم الفتح{، لال : إن تستمضوا فمد (ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)عن الضحان 

 جاءكم المضاء".
لال السدي:" كان المشركون حٌن خرجوا إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص من مكة ، أخذوا بؤستار الكعبة  

فبتٌن ، وخٌر المبٌلتٌن " ! فمال واستنصروا هللا ولالوا : " اللهم انصر أعز الجندٌن ، وأكرم ال
 .(ٕٔ)هللا : }إن تستفتحوا فمد جاءكم الفتح{، ٌمول : نصرت ما للتم ، وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص "

لال الزهري:" استفتح أبو جهل بن هشام فمال : " اللهم أٌُّنا كان أفجر لن وألطَع للرحم  
م ونفسه. لال هللا عز وجل : }إن تستفتحوا فمد ، فؤحنه الٌوم! " ٌعنً محمداا علٌه الصبلة والسبل

ذ ، وأجهَز علٌه ابن مسعود  .(ٖٔ)"جاءكم الفتح{، فضربه ابنا عفراء : عوؾ ومعّوِ
ابن زٌد فً لوله : "}إن تستفتحوا فمد جاءكم الفتح{، لال : إن تستفتحوا العذاب ، عن  

بوا ٌوم بدر. لال : وكان استفتاحهم بمكة ، لالوا : } اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فعُذِّ
َنا ِحَجاَرةا ِمَن السََّماِء أَِو ابِْتنَا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم { ]سورة األنفال :  ٌْ [. لال : فجاءهم العذاب ٕٖفَؤَْمِطْر َعلَ

                                                                                                                                                                               

 .( وزاد نسبته البن أبً شٌبة وابن المنذرٕٗ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 : )لال أبو جهل بن هشام: اللهم ألطعنا للرحم وآتانا بما ال ٌعرؾ، فؤحنه الؽداة.2ٙٔ/ ٖفً السٌرة النبوٌة (ٗ)

 .فكان هو المستفتح( 
 .ٖٖٙ/ 2وشعب اإلٌمان  1ٖٗ/ ٖوالمعجم األوسط  5ٙ/ ٖمسند أحمد (٘)
 .2ٔتفسٌر التستري: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٔ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٓ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٖ1٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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وأن هللا  ٌوم بدر. وأخبر عن ٌوم أحد : }وإن تعودوا نعد ولن نؽنً عنكم فبتكم شٌباا ولو كثرت
 .(ٔ)مع المإمنٌن{"
ٌٌْر لَكُْم{ ]األنفال :   عن  -أٌها الكفار-[، أي:" فإن تنتهوا 5ٔلوله تعالى:}َوإِْن تَْنتَُهوا فَُهَو َخ

 .(ٕ)الكفر باهلل ورسوله ولتال نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فهو خٌر لكم فً دنٌاكم وأخراكم"
ٌمول : }وإن تنتهوا{، ٌا معشر لرٌش ، وجماعة الكفار ، عن الكفر باهلل  لال الطبري:" 

 .(ٖ)ورسوله ، ولتال نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن به }فهو خٌر لكم{، فً دنٌاكم وآخرتكم"
ٌٌْر لَكُْم { أي  لال ابن كثٌر:"  أي:عما أنتم فٌه من الكفر باهلل والتكذٌب لرسوله ، } فَُهَو َخ
 .(ٗ)الدنٌا واآلخرة ": فً 
[، أي:" وإن تعودوا إلى الحرب ولتال دمحم 5ٔلوله تعالى:}َوإِْن تَعُوُدوا نَعُْد{ ]األنفال :  

 .(٘)«"بدر»ملسو هيلع هللا ىلص ولتال أتباعه المإمنٌن نَعُْد بهزٌمتكم كما ُهزمتم ٌوم 
إمنٌن }نعد{، أي : بمثل ٌمول : وإن تعودوا لحربه ولتاله ولتال اتباعه الم لال الطبري:" 

ٌمول : وإن تعودوا نعد لهبلككم بؤٌدي أولٌابً  "..(ٙ)الوالعة التً أولعت بكم ٌوم بدر"
 .(2)"وهزٌمتكم
[معناه : 1لوله:} َوإِْن تَعُوُدوا نَعُْد { كموله :} َوإِْن عُْدتُْم عُْدنَا { ]اإلسراء : لال ابن كثٌر:" 

 .(1)والضبللة ، نعد لكم بمثل هذه الوالعة " وإن عدتم إلى ما كنتم فٌه من الكفر
ٌٌْر لَكُْم َوإِْن تَعُوُدوا وفً  لوله تعالى:}إِْن تَْستَْفتُِحوا فَمَْد َجاَءكُُم اْلفَتُْح َوإِْن تَْنتَُهوا فَُهَو َخ
 :(5)[، لوالن5ٔنَعُْد{ ]األنفال : 

 بنصرنا ، حكاه ابن أحدهما : إن تستنصروا هللا ، فالفتح: النصر ، فمد جاءكم فضل هللا
 . (ٓٔ)األنباري

والثانً : معناه إن تستنصروا هللا ، والفتح: النصر ، فمد جاءكم نصر هللا لنا علٌكم ، وفً هذا 

 :(ٔٔ)الخطاب لوالن 
أحدهما : أنه خطاب للمشركٌن ألنهم استنصروا ٌوم بدر بؤن لالوا : اللهم ألطعنا للرحم وأظلمنا 

 فنصر هللا تعالى نبٌه والمسلمٌن علٌهم.لصاحبه فانصره علٌه ، 
ثم لال :}َوإن تَْنتَُهوا فَُهَو َخٌٌر لَّكُْم{ألن االستنصار كان علٌهم ال لهم، وفً لوله:}َوإن 

 فٌه وجهان : [،5ٔ]األنفال : تَعُوُدواْ نَعُْد{
 أحدهما : وإن تعودوا إلى مثل هذا التكذٌب نعد إلى مثل هذا التصدٌك .

 تعودوا إلى مثل هذا االستفتاح نعد إلى مثل هذا النصر . والثانً : وإن
والمول الثانً : أنه خطاب للمإمنٌن نصرهم هللا تعالى ٌوم بدر حٌن استنصروه، وأن لوله: 

ٌٌْر لَّكُْم{، ٌعنً: عما فعلتموه فً األسرى والؽنٌمة .  }َوإن تَنتَُهواْ فَُهَو َخ
 :(ٕٔ)فٌه وجهان [،5ٔ]األنفال : ولوله:}وإن تَعودوا نعد{

 أحدهما : وإن تعودوا إلى الطمع نعد إلى المإاخذة .
 الثانً : وإن تعودوا إلى مثل ما كان منكم فً األسرى والؽنٌمة نعد إلى اإلنكار علٌكم .

                                                             
 .ٖ٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٙٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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ٌْباا َوَلْو َكثَُرْت{ ]األنفال :   ًَ َعْنكُْم فِبَتُكُْم َش [، أي:" لن تدفع عنكم 5ٔلوله تعالى:}َولَْن تُْؽنِ
ا من عذاب الدنٌا مهما كثر األعوان واألنصار"جم  .(ٔ)اعتكم التً تستنجدون بها شٌبا

ٌمول : ولن تؽنً عنكم عند عودي لمتلكم بؤٌدٌهم وَسْبٌكم وهزمكم }فبتكم  لال الطبري:" 
شٌباا ولو كثرت{، ٌعنً : جندهم وجماعتهم من المشركٌن ، كما لم ٌؽنوا عنهم ٌوم بدر مع كثرة 

 .(ٕ)عدد المإمنٌن شٌباا"عددهم وللة 
أي : ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا ، فإن من كان هللا معه  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)فبل ؼالب له ، فإن هللا مع المإمنٌن ، وهم الحزب النبوي ، والجناب المصطفوي "
أنفسكم لم عن عروة بن الزبٌر:"}ولن تؽنً عنكم فبتكم شٌبا{، أي وإن كثر عددكم فً  

 .(ٗ)ٌؽن عنكم شٌبا"
َ َمَع اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األنفال :   [، أي:" وأن هللا مع المإمنٌن بتؤٌٌده 5ٔلوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ
 .(٘)ونصره"
ٌمول جل ذكره : وأن هللا مع من آمن به من عباده على من كفر به منهم  لال الطبري:" 

 .(ٙ)ٌوم بدر على المشركٌن" ، ٌنصرهم علٌهم ، أو ٌظهرهم كما أظهرهم
عن عروة بن الزبٌر: "}وأن هللا مع المإمنٌن{، وأنا مع المإمنٌن، أنصرهم على من  
 .(2)خالفهم"
 .(1)عن السدي:}وأن هللا مع المإمنٌن{، مع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه رضً هللا عنهم" 
والكسابى }وأن هللا مع  لرأ ابن كثٌر وعاصم فى رواٌة أبى بكر وأبو عمرو وحمزة 

، ولرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم }وأن هللا مع المإمنٌن{ «األلؾ»المإمنٌن{ بكسر 
 .(5)«األلؾ»بفتح 
 الفوابد:

 .والٌة هللا للمإمنٌن الصادلٌن هً أسباب نصرهم وكمالهم وإسعادهم -ٔ
ألن األصح  ،فَمَْد جاَءكُُم اْلفَتُْح{: التهكم فً لوله: }إِْن تَْستَْفتُِحوا ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: -ٕ

أن ٌكون الخطاب للمشركٌن على سبٌل التهكم، كموله: }ذُْق إِنََّن أَْنَت اْلَعِزٌُز اْلَكِرٌُم{ 
 ألنهم هم الذٌن ولع بهم الهبلن، والفتح ولع لؽٌرهم. ،[5ٗ]الدخان : 

 
 المرآن

َ َورَ   [ٕٓ({ ]األنفال : ٕٓسُولَهُ َواَل تََول ْوا َعْنهُ َوأَْنتُْم تَْسَمعُوَن )}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا أَِطٌعُوا ّللا 
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله أطٌعوا هللا ورسوله فٌما أمركم به ونهاكم عنه، وال تتركوا 
 طاعة هللا وطاعة رسوله، وأنتم تسمعون ما ٌتلى علٌكم فً المرآن من الحجج والبراهٌن.

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال :   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ٕٓلوله تعالى:}
 .(ٓٔ)ورسوله"

                                                             
 .ٕٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .٘٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٙٙٔ/٘(:ص15ٕ1أخرجه الطبري) (ٗ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٙٙٔ/٘(:ص15ٕ5أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٙٙٔ/٘(:ص15ٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖ٘ٓانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن -رضً هللا عنه-لال ابن عباس 
 .(ٔ)آمنوا{، إال كان على شرٌفها وأمٌرها"

الحكم بالنداء، دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر   
انتباه المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ 

 .(ٕ)وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن -رضً هللا عنه-لال ابن مسعود    آَمنُوا{ فؤرعها : "إذا سمعت هللا ٌمول: }

 . (ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
َ َوَرُسولَهُ{ ]األنفال :   [، أي:" أطٌعوا هللا ورسوله فٌما أمركم ٕٓلوله تعالى:}أَِطٌعُوا َّللاَّ

 .(ٖ)به ونهاكم عنه"
أطٌعوا هللا ورسوله فى اإلجابة إلى الجهاد وترن المال إذا أمر هللا  :أي لال المراؼً:" 
 .(ٗ)"بتركه
ٌؤمر تعالى عباده المإمنٌن بطاعته وطاعة رسوله ، وٌزجرهم عن  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)مخالفته والتشبه بالكافرٌن به المعاندٌن له "
اتباع أمره، فبل  لى الناسلال الشافعً رحمه هللا: وأن هللا افترض طاعة رسوله، وحتم ع 

لال هللا تعالى: )ٌا أٌها الذٌن آمنوا ، ٌجوز أن ٌمال لمول: فرض إال لكتاب هللا ثم سنة رسوله
 .(ٙ)"أطٌعوا هللا ورسوله( اآلٌة

[، أي:" وال تتركوا طاعة هللا وطاعة ٕٓلوله تعالى:}َواَل تََولَّْوا َعْنهُ{ ]األنفال :  
 .(2)رسوله"
وال تعرضوا عن طاعته، وعن لبول لوله، وعن معونته فى  المراؼً:أي:"لال  
 .(1)"الجهاد
 .(5)"أي: عن هذا األمر الذي هو طاعة هللا، وطاعة رسوله لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترن زواجره " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)أي: ال تخالفوا أمره وأنتم تسمعون" لال عروة بن الزبٌر:" 
، ألن طاعة رسول هللا صلى «الرسول»عابد إلى  {عنه}فالضمٌر فً  لال الشوكانً:" 

وٌحتمل أن ٌكون هذا  ،هللا علٌه وسلم هً من طاعة هللا، ومن ٌطع الرسول فمد أطاع هللا
ُ  :كما فً لوله « هللا وإلى رسوله»الضمٌر راجعا إلى  َوَرسُولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ{ ]التوبة : }َوَّللاَّ

 .(ٕٔ){"أطٌعوا}األمر الذي دل علٌه »«الضمٌر راجع إلى  ولٌل: ، [ٕٙ
«. عنهما»[، ولم ٌمل: ٕٓلوله جل وعبل: }وال تولوا عنه{ ]األنفال: آٌة  لال الشنمٌطً:" 

 :(ٖٔ)ونظٌره من كبلم العرب لول حسان بن ثابت

                                                             

 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)

 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٗٔ/5تفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .12ٓ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٗٔ/5تفسٌر المراؼً: (1)
 .1ٖٔتفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .22ٙٔ/٘(:ص15ٖٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٕفتح المدٌر: (ٕٔ)
 .ٕٙٗدٌوان حسان بن ثابت ص(ٖٔ)
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َعَر األَْسـ  إِنَّ َشْرَخ الشَّبَابِ   ـَوَد َما لَْم ٌُعَاَص َكاَن ُجنُونَا         والشَّ
 «.ما لم ٌعاصٌا»ولم ٌمل:  

 :(ٔ)ولول نابؽة ذبٌان
ٌِْن بَِها  ٌَ ا الَِه ٌُْش لَْم ٌَْهِمْم بِإِْمَرارِ           َولَْد أََرانًِ َونُْعما  َوالدَّْهُر َواْلعَ

 :(ٕ)ولول األضبط بن لرٌع ، ولٌل كعب بن زهٌر 
ْبُح الَ فَبلََح َمعَهْ               ِلكُّلِ َهّمٍ ِمَن اْلُهُموِم َسعَْة  ًُ َوالصُّ  والُمْس

 .(ٖ)«ال فبلح معهما»ولم ٌمل:  
[، أي:" وأنتم تسمعون ما ٌتلى علٌكم فً ٕٓلوله تعالى:}َوأَْنتُْم تَْسَمعُوَن{ ]األنفال :  

 .(ٗ)مرآن من الحجج والبراهٌن"ال
ما ٌتلى علٌكم من كتاب هللا، وأوامره، ووصاٌاه، ونصابحه، فتولٌكم  "أي:  لال السعدي: 

 .(٘)"فً هذه الحال من ألبح األحوال
 .(ٙ)أي : بعد ما علمتم ما دعاكم إلٌه " لال ابن كثٌر:" 
 .(2)"المرآن الناطك بوجوب طاعته، والمواعظ الزاجرة عن مخالفته :أي لال الماسمً:" 
وأنتم تسمعون كبلمه الداعً إلى وجوب طاعته ومواالته ونصره،  لال المراؼً:أي:" 

وال شن أن المراد بالسماع هنا سماع الفهم والتصدٌك بما ٌسمع، كما هو شؤن المإمنٌن الذٌن 
ٌَْن اْلَمِصٌُر{ ]البمرة : من دأبهم أن ٌمولوا }َسِمْعنَا َوأَطَ   .(1)"[1ْٕ٘عنَا ؼُْفَرانََن َربََّنا َوإِلَ

 الفوابد:
 .هى عن االبتداعالنو باالتباعاألمر  -ٔ
والحذر من معصٌته، فإذا وجب اإلٌمان به وتصدٌمه فٌما جاء به  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وجوب طاعته  -ٕ

ٌَا  وجبت طاعته؛ ألن ذلن مما أتى به، لال تعالى: أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ أَِطٌعُواْ هللا َوَرسُولَهُ }

 تَْسَمعُوَن{ َوالَ تََولَّْوا َعْنهُ َوأَنتُمْ 
واآلٌات فً هذه المعنى كثٌرة جداا، ألن السنة بٌان للمرآن وتوضح وشرح له 

سُوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاكُْم َعْنهُ  ، [2]الحشر:فَانتَُهوا{وتفسٌر لمعانٌه ومطالبه }َوَما آتَاكُُم الرَّ
ْلتُْم َوإِ  ا ُحّمِ ٌْكُم مَّ َل َوَعلَ ٌِْه َما ُحّمِ ُسوَل فَإِن تََولَّوا فَإِنََّما َعلَ ن }لُْل أَِطٌعُوا هللا َوأَِطٌعُوا الرَّ

ةٌ أَْو ، }فَْلٌَْحذَِر الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصٌبَُهْم فِتْنَ[ٗ٘]النور:تُِطٌعُوهُ تَْهتَُدوا{ 
ا [ٖٙ]النور:ٌُِصٌبَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{  ، }َوَمن ٌُِطعِ هللا َوَرسُولَهُ فَمَْد فَاَز فَْوزا

ا{ ِبٌناا{  ، }َوَمن ٌَْعِص هللا َوَرُسوَلهُ فَمَْد َضلَّ َضبلالا [2ٔ]األحزاب:َعِظٌما مُّ
ِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِدٌَن ، }َوَمن ٌُِطعِ هللا َوَرسُولَهُ ٌُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَجْ [ٖٙ]األحزاب:

ا فٌَِها  ا َخاِلدا فٌَِها َوذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم * َوَمن ٌَْعِص هللا َوَرُسولَهُ َوٌَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ ٌُْدِخْلهُ نَارا
ِهٌٌن{  .[ٗٔ-ٖٔ]النساء: َولَهُ َعذَاٌب مُّ

من أطاعنً ": -ملسو هيلع هللا ىلص  - لال: لال رسول هللا -رضً هللا عنه  -وعن أبً هرٌرة 
 .(5)"فمد أطاع هللا ومن عصانً فمد عصى هللا

                                                             
 .5ٔدٌوان النابؽة الذبٌانً ص(ٔ)
( ونسبوه لؤلضبط بن 2ٓٔ/ ٔ(، األمالً )ٖٔٗ/ ٖ(، البٌان والتبٌٌن )1ٙٗ/ ٖانظر: اللسان )مادة: مسا( )(ٕ)

 .ٌر نسبة(، من ؼ2ٖٗ/ ٔلُرٌع، وهو فً تفسٌر المرطبً )
 .5ٗ/ٔالعذب المنٌر: (ٖ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٔتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٕ/٘محاسن التؤوٌل: (2)
 .1ٗٔ/5تفسٌر المراؼً: (1)
سُوَل{، برلم(5) ، ومسلم 2ٖٔ2 أخرجه البخاري فً كتاب األحكام، باب لول هللا تعالى: }َوأَِطٌعُواْ هللا َوأَِطٌعُواْ الرَّ

 .1ٖ٘ٔومسلم فً كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء فً ؼٌر معصٌة وتحرٌمها فً المعصٌة، برلم 
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كل الناس ٌدخلون الجنة  ":-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعنه 
إال من أبى، لالوا ٌا رسول هللا! ومن ٌؤبى؟ لال: من أطاعنً دخل الجنة ومن عصانً 

 .(ٔ)"فمد أبى
بعثت بٌن ٌدي ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن ابن عمر 

الساعة بالسٌؾ حتى ٌُعبد هللا وحده ال شرٌن له، وُجِعَل ِرزلً تحت ظّلِ رمحً، وُجِعَل 
ؽاُر على من خالؾ أمري، ومن تشبه بموم فهو منهم لُّ والصَّ  .(ٕ)"الذِّ

واتخاذه لدوة فً جمٌع األمور وااللتداء بهدٌه، لال تعالى: }لُْل إِن كُنتُْم  - ملسو هيلع هللا ىلص -اتباعه  -ٖ
ِحٌٌم{ ، [ٖٔ]آل عمران:تُِحبُّوَن هللا فَاتَّبِعُوِنً ٌُْحِبْبكُُم هللا َوٌَْؽِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َوهللا َؼفُوٌر رَّ

ةٌ لَِّمن َكاَن ٌَْرُجو هللا َواْلٌَْوَم اآلِخَر َوذََكَر هللا }لَمَْد َكاَن لَكُْم فًِ َرسُوِل هللا أُْسَوةٌ َحَسنَ
ا{ فٌجب  [،1٘ٔ]األعراؾ:،ولال تعالى: }َواتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُْم تَْهتَُدوَن{[ٕٔ]األحزاب:َكثٌِرا

فمن رؼب عن سنتً ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -السٌر على هدٌه والتزام سنته والحذر من مخالفته، لال 
 .(ٖ)"ًفلٌس من

 :-ملسو هيلع هللا ىلص  -حموله على أمته أنه من  -ٗ
وتصدٌمه فٌما أتى به لال تعالى: }فَآِمنُوا بِاهلل َوَرسُوِلِه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلٌمان الصادق به  - أ

 [.1]التؽابن:َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلنَا َوهللا بَِما تَْعَملُوَن َخِبٌٌر{
 ، كما فً اآلٌة موضع التفسٌر.- ملسو هيلع هللا ىلص -وجوب طاعته  - ب
 .واتخاذه لدوة وااللتداء بهدٌه -ملسو هيلع هللا ىلص  -اتباعه   - ت
تعالى: }لُْل إِن َكاَن آبَاُإُكْم  أكثر من األهل والولد والوالد والناس أجمعٌن، لال هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -محبته 

ا َوَمَساِكُن َوأَْبنَآُإكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعِشٌَرتُكُْم َوأَْمَواٌل اْلتََرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدهَ 
َن هللا َوَرسُوِلِه َوِجَهاٍد فًِ َسبٌِِلِه فَتَ  ٌْكُم ّمِ ًَ هللا ِبؤَْمِرِه َوهللا اَل تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَ َربَُّصواْ َحتَّى ٌَؤِْت

 [.ٕٗ]التوبة:ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَفاِسِمٌَن{ 
ال ٌإمن أحدكم حتى أكون ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن أنس 

 . (ٗ)"أحب إلٌه من ولده ووالده والناس أجمعٌن
ن من ثواب محبته االجتماع معه فً الجنة وذلن عندما سؤله رجل ولد ثبت فً الحدٌث أ

ما أعددت لها؟ لال: ٌا رسول هللا ما أعددت لها كبٌر صٌام، وال صبلة، وال "عن الساعة فمال: 
لال أنس فما فرحنا بعد اإلسبلم . (٘)"صدلة، ولكنً أحب هللا ورسوله. لال: فؤنت مع من أحببت

ا أشد من لول النبً  فؤنا أحب هللا ورسوله، وأبا بكر، وعمر.  ،"فإنن مع من أحببت": -ملسو هيلع هللا ىلص  -فرحا
 .(ٙ)فؤرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بؤعمالهم 

ًَّ من كل -رضً هللا عنه  -ولما لال عمر بن الخطاب  : ٌا رسول هللا ألنت أحب إل
، "الذي نفسً بٌده حتى أكون أحب إلٌن من نفسنال و": -ملسو هيلع هللا ىلص  -شًء إال من نفسً فمال النبً 

ًّ من نفسً فمال النبً   .(2)اآلن ٌا عمر": -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمال له عمر: فإنه اآلن وهللا ألنت أحب إل

                                                             
 .2ٕ1ٓ،برلم -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخرجه البخاري فً كتاب االعتصام، باب االلتداء بسنن رسول هللا (ٔ)
ا فً كٓ٘/ ٕأخرجه أحمد فً المسند، (ٕ) تاب الجهاد، باب ما لٌل فً الرماح، ص ، وأخرج بعضه البخاري معلما

، ط بٌت األفكار الدولٌة، وأخرج الجزء األخٌر منه أبو داود فً كتاب اللباس، باب فً لبس الشهرة، ٓٙ٘ص 
 .-رحمه هللا-، وحسنه العبلمة ابن باز ٖٔٓٗبرلم 

النكاح، باب  ،ومسلم فً كتابٖٙٓ٘أخرجه البخاري فً كتاب النكاح، باب الترؼٌب فً النكاح، برلم (ٖ)
 .ٔٓٗٔاستحباب النكاح لمن تالت نفسه إلٌه ووجد مإنة، برلم 

، ومسلم فً كتاب اإلٌمان، ٘ٔمن اإلٌمان، برلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخرجه البخاري فً كتاب اإلٌمان، باب حب الرسول (ٗ)
 .ٗٗوالناس أجمعٌن، برلم أكثر من األهل والولد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلٌمان، باب وجوب محبة رسول هللا 

، ومسلم فً كتاب 11ٖٙأخرجه البخاري فً كتاب فضابل الصحابة، باب منالب عمر بن الخطاب، برلم (٘)
 .5ٖٕٙالبر والصلة واآلداب، باب المرء مع من أحب، برلم 

 .ٖٙٔ/ 5ٖٕٙمسلم فً كتاب البر والصلة واآلداب، باب المرء مع من أحب، برلم (ٙ)
 .ٕٖٙٙ، برلم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي فً كتاب األٌمان والنذور، باب كٌؾ كانت ٌمٌن النبً أخرجه البخار(2)
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فمال: ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جاء رجل إلى رسول هللا  لال: -رضً هللا عنه  -وعن ابن مسعود 
ا ولم ٌلحك بهم؟ فمال رسول هللا  المرء مع من ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا كٌؾ تمول فً رجل أحب لوما

 .(ٔ)"أحب
اق طعم ذ"ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنه سمع رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن العباس بن عبد المطلب 

ا، وبدمحم رسوالا  ا، وباإلسبلم دٌنا  .(ٕ)"اإلٌمان من رضً باهلل ربا
ثبلث من كن فٌه وجد بهن حبلوة اإلٌمان: من كان هللا ورسولُهُ أحبَّ إلٌه مما ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال 

 منه كما سواهما، وأن ٌحبَّ المرء ال ٌحبه إال هلل، وأن ٌكره أن ٌعود فً الكفر بعد أن أنمذه هللا
 .(ٖ)"ٌكره أن ٌمذؾ فً النار

وال شن أن من وفَّمه هللا تعالى لذلن ذاق طعم اإلٌمان ووجد حبلوته، فٌستلذ الطاعة وٌتحمل 
صلى  -، وال ٌسلن إال ما ٌوافك شرٌعة دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ورسوله  -عز وجل  -المشاق فً رضى هللا 

ا أطاعه ؛ ألنه رضً به رس-هللا علٌه وسلم  صلى هللا  -والا، وأحبه، ومن أحبه من للبه صدلا
 :(ٗ)؛ ولهذا لال المابل-علٌه وسلم 

ظهر ُحبَّهُ  ُُ  هذا لعمري فً المٌاِس بدٌعُ        تعصً اإلله وأنت ُت
ا ألطعته   إن المُحبَّ لمن ٌُحبُّ ُمطٌُع              لو كان ُحبََّن صادلا

أوامره، واجتناب  ، واتباع سنته، وامتثال-ملسو هيلع هللا ىلص  -تظهر فً االلتداء به  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعبلمات محبته 
ا آثره،  نواهٌه، والتؤدب بآدابه، فً الشدة والرخاء، وفً العسر والٌسر، وال شن أن من أحب شٌبا

ا  ا فً حبه وٌكون مّدعٌا  .(٘)وآثر موافمته، وإال لم ٌكن صادلا
هلل، "للنا لمن؟ لال:  "الدٌن النصٌحة": -ملسو هيلع هللا ىلص  -بته: النصٌحة له؛ لموله وال شن أن من عبلمات مح

: التصدٌك بنبوته، -ملسو هيلع هللا ىلص  -، والنصٌحة لرسوله (ٙ)"ولكتابه، ولرسوله، وألبمة المسلمٌن وعامتهم
ا، وإحٌاء  ا ومٌتا وطاعته فٌما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، وُمإازرته، ونصرته وحماٌته حٌا

سنته والعمل بها وتعلمها، وتعلٌمها والذب عنها، ونشرها، والتخلك بؤخبلله الكرٌمة، وآدابه 
 .(2)الجمٌلة 
ُروهُ احترامه وتولٌ - ث ره ونصرته كما لال تعالى: }ِلتُْإِمنُوا بِاهلل َوَرسُوِلِه َوتُعَّزِ

ٌَْن ٌََديِ هللا َوَرُسوِلِه َواتَّمُوا هللا ي5]الفتح:َوتَُولُِّروهُ{ ُموا بَ ، }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تُمَّدِ
ٌْنَكُْم َكُدَعاِء بَْعِضكُم ، }ال تَْجعَلُوا ُدَعاَء [ٔ]الحجرات:إِنَّ هللا َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ سُوِل بَ الرَّ

ا{   .[ٖٙ]النور:بَْعضا
بعد موته، وتولٌره الزم كحال حٌاته وذلن عند ذكر حدٌثه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وحرمة النبً 

 .(1)ونصرتها وسنته، وسماع اسمه وسٌرته، وتعلم سنته، والدعوة إلٌها،
ِ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الصبلة علٌه  - ج ًّ لال هللا تعالى: }إِنَّ هللا َوَمبلبَِكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى النَّبِ

ا{  ٌِْه َوَسلُِّموا تَْسِلٌما   [.ٙ٘]األحزاب:آَمنُوا َصلُّوا َعلَ
ًّ صبلة صلى هللا عل ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال   .(5)"ٌه بها عشراا .. من صلّى عل

                                                             
،ومسلم فً كتاب البر 11ٖٙأخرجه البخاري فً كتاب فضابل الصحابة، باب منالب عمر بن الخطاب، برلم (ٔ)

 .5ٖٕٙوالصلة واآلداب، باب المرء مع من أحب، برلم 
ا، وبدمحم أخرجه مسلم فً كتاب (ٕ) ا وباإلسبلم دٌنا رسوالا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلٌمان، باب الدلٌل على أن من رضً باهلل ربا

 .ٖٗفهو مإمن وإن ارتكب المعاصً الكبابر، برلم 
، ومسلم فً كتاب اإلٌمان، باب بٌان خصال ٙٔأخرجه البخاري فً كتاب اإلٌمان، باب حبلوة اإلٌمان، برلم (ٖ)

 .ٖٗجد حبلوة اإلٌمان، برلم خصال من اتصؾ بهن و
 .ٖٙ٘/ ٕ، و 5ٗ٘/ ٕ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى (ٗ)
 .1ٕ٘ - 2ٔ٘/ ٕ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -انظر: الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى (٘)
 .٘٘أخرجه مسلم فً كتاب اإلٌمان، باب بٌان أن الدٌن النصٌحة، برلم (ٙ)
 .1ٗ٘ - 1ٕ٘/ ٕللماضً عٌاض،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وق المصطفى الشفا بتعرٌؾ حم(2)
 .ٕٔٙ، و 5٘٘/ ٕ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى (1)
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخرجه مسلم فً كتاب الصبلة، باب استحباب المول مثل لول المإذن لمن سمعه ثم ٌصلً على النبً (5)

 .1ٖٗه الوسٌلة، برلم ثم ٌسؤل هللا ل
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ًّ فإن ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال  ال تجعلوا بٌوتكم لبوراا، وال تجعلوا لبري عٌداا وصلّوا عل
 .(ٔ)"صبلتكم تبلؽنً حٌث كنتم

ًّ ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال     .(ٕ)"البخٌل من ذكرت عنده فلم ٌصّلِ عل
ا لم ٌذكروا هللا فٌه، ولم ٌصلّوا على نبٌهم إال ما جلس لوم مجلس": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال  ا

 .(ٖ)"كان علٌهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء ؼفر لهم
 .(ٗ)"إن هلل مبلبكة سٌاحٌن فً األرض ٌبلؽونً من أمتً السبلم": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال 

ذُِكرَت  -أو بَعُد  -رؼم أنؾ عبد ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -للنبً  -علٌه السبلم  - ولال جبرٌل
 .(٘)": آمٌن-ملسو هيلع هللا ىلص  -عنده فلم ٌصّل علٌن فمال 
ما من أحد ":-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعن أبً هرٌرة 

ًّ روحً حتى أرد علٌه السبلم ًَّ إال رد هللا عل  .(ٙ)"ٌسلم عل
مواطن كثٌرة ذكر منها اإلمام ابن  - ملسو هيلع هللا ىلص -للصبلة على النبً ٌجدر المول أن و

ا، منها على سبٌل المثال: الصبلة علٌه   -المٌم رحمه هللا تعالى واحداا وأربعٌن موطنا
عند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وبعد إجابة المإذن، وعند اإللامة،  -ملسو هيلع هللا ىلص 

وفً صبلة الجنازة، وفً الصباح والمساء، وعند الدعاء، وفً التشهد فً الصبلة، 
وفً ٌوم الجمعة، وعند اجتماع الموم لبل تفرلهم، وفً الخطب: كخطبتً صبلة 
الجمعة، وعند كتابة اسمه، وفً أثناء صبلة العٌدٌن بٌن التكبٌرات، وآخر دعاء 
المنوت، وعلى الصفا والمروة، وعند الولوؾ على لبره، وعند الهم والشدابد وطلب 

مؽفرة، وعمب الذنب إذا أراد أن ٌكفر عنه، وؼٌر ذلن من المواطن التً ذكرها ال
 .(2)رحمه هللا فً كتابه

رضً هللا عنه  -إال حدٌث أنس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولو لم ٌرد فً فضل الصبلة على النبً 

ًَّ صبلةا واحدة صلى هللا علٌه عشر صلوات، ]كتب هللا له بها  من"لكفى  - صلى عل
 .(5)"وحط عنه بها عشر سٌبات، ورفعه بها عشر درجات (1)شر حسنات[ع

                                                             
، والطبرانً 2ٖٙ/ ٕ،وأحمد فً المسند،ٕٕٗٓأخرجه أبو داود فً كتاب المناسن، باب زٌارة المبور، برلم (ٔ)

 .2ٔ٘/ ٔ،وصححه األلبانً فً صحٌح سنن أبً داود،1ٕٓٙفً المعجم األوسط، برلم 
/ ٔ، وأحمد، ٖٙٗ٘: رؼم أنؾ رجل، برلم - ملسو هيلع هللا ىلص -أخرجه الترمذي فً كتاب الدعوات، باب لول رسول هللا (ٕ)

. ولال أبو عٌسى: 11ٖٕ، وابن حبان كما فً الموارد، برلم 22ٙٙ، وأبو ٌعلى، برلم 5ٗ٘/ ٔ، والحاكم، ٕٔٓ
))هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب((، ولال الحاكم: ))صحٌح((، ووافمه الذهبً، وصححه األلبانً فً صحٌح 

 .121ٕالجامع، برلم 
، وأحمد بن حنبل 1ٖٖٓالترمذي فً كتاب الدعوات، باب فً الموم ٌجلسون وال ٌذكرون هللا، برلم  أخرجه(ٖ)

، ولال أبو عٌسى: ))هذا حدٌث حسن صحٌح((، وصححه 5٘ٗ، 1ٗٗ، 1ٔٗ، ٖ٘ٗ، ٙٗٗ/ ٕفً المسند، 
 .2ٗاأللبانً فً السلسلة الصحٌحة، برلم 

، 1ٕٓٔ، برلم -ملسو هيلع هللا ىلص  -اب السهو، باب السبلم على النبً ، والنسابً فً كتٔٗٗ/ ٔأخرجه أحمد فً المسند، (ٗ)
، ولال: ))صحٌح ولم ٌخرجاه((، ووافمه ٕٔٗ/ ٕ، والحاكم فً المستدرن، 5ٔٗوابن حبان فً صحٌحه، برلم 

 .2ٕٗٔالذهبً، وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع، برلم 
 ، وأحمد،111ٔن خزٌمة فً صحٌحه، برلم ، وابٙٗٙأخرجه البخاري فً األدب المفرد، برلم (٘)
، ٖ٘ٗ٘: ))رؼم أنؾ رجل((،برلم -ملسو هيلع هللا ىلص  -، والترمذي فً كتاب الدعوات، باب لول رسول هللا ٕٗ٘/ ٕ

 .ٖٓٔ٘وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع، برلم 
 ، وأحمد،ٕٔٗٓأخرجه أبو داود فً كتاب المناسن، باب زٌارة المبور، برلم (ٙ)
، وحسنه األلبانً فً ٖٙٔٔ، والطبرانً فً األوسط، برلم ٕ٘ٗ/ ٘، والبٌهمً فً سننه الكبرى، 2ٕ٘/ ٕ

 .ٕٕٙٙالسلسلة الصحٌحة، برلم 
 .لئلمام ابن المٌم رحمه هللا تعالى -ملسو هيلع هللا ىلص  -انظر: كتاب جبلء األفهام فً الصبلة والسبلم على خٌر األنام  (2)
 . 5ٕ/ ٗطلحة فً مسند أحمد، هذه الزٌادة من حدٌث (1)
، وصححه األرنإوط فً ٔ٘٘/ ٔ)موارد(، والحاكم،  5ٖٕٓ، وابن حبان، برلم ٕٔٙ/ ٖأخرجه أحمد، (5)

 .٘ٙتحمٌمه لجبلء األفهام، ص
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ٍء -ملسو هيلع هللا ىلص  -وجوب التحاكم إلٌه والرضى بحكمه  - ح ًْ ، لال هللا تعالى: }فَإِن تََناَزْعتُْم فًِ َش
سُوِل إِن كُنتُْم تُْإِمنُوَن بِاهلل َواْلٌَْوِم اآلِخِر ذَِلنَ  ٌٌْر َوأَْحَسُن تَؤِْوٌبلا{  فَُردُّوهُ إِلَى هللا َوالرَّ َخ

ٌْنَُهْم ثُمَّ الَ ٌَِجُدواْ فًِ [5٘]النساء:  ُموَن فٌَِما َشَجَر َب ، }فَبلَ َوَربَِّن الَ ٌُْإِمنُوَن َحتََّى ٌَُحّكِ
ا{ ٌَْت َوٌَُسلُِّمواْ تَْسِلٌما ا لََض مَّ ا ّمِ وٌكون التحاكم إلى سنته  [٘ٙ]النساء: أَنفُِسِهْم َحَرجا

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -وشرٌعته بعده 
ببل ؼلو وال تمصٌر، فهو عبد هللا ورسوله، وهو أفضل األنبٌاء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إنزاله مكانته  - خ

والمرسلٌن، وهو سٌد األولٌن واآلخرٌن، وهو صاحب الممام المحمود والحوض 
ا إال ما شاء هللا المورود، ولكنه مع ذلن بشر ال ٌمل ن لنفسه وال لؽٌره ضراا وال نفعا

ٌَْب َوال أَلُوُل لَكُْم إِّنًِ  كما لال تعالى: }لُل الَّ أَلُوُل لَكُْم ِعنِدي َخَزآبُِن هللا َوال أَْعلَُم اْلؽَ
} ًَّ َنْفِسً َنْفعاا ، ولال تعالى: }لُل الَّ أَْمِلُن لِ [ٓ٘]األنعام:َملٌَن إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما ٌُوَحى إِلَ

 ًَ ِن ٌِْر َوَما َمسَّ ٌَْب الَْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخ ا إِالَّ َما َشاَء هللا َولَْو كُنُت أَْعلَُم اْلؽَ َوالَ َضرًّ
، }لُْل إِّنًِ ال أَْمِلُن لَُكْم [11ٔ]األعراؾ:إِْن أَنَاْ إِالَّ نَِذٌٌر َوبَِشٌٌر ّلِمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ السُّوءُ 

ا َوال  َرَشداا * لُْل ِإنًِّ لَن ٌُِجٌَرنًِ ِمَن هللا أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمن ُدونِِه َضرًّ
كؽٌره من األنبٌاء ولكن دٌنه باٍق إلى ٌوم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ولد مات [ٕٕ-ٕٔ]الجن:ُمْلتََحداا{

ٌِّتُوَن{ ٌٌِّت َوإِنَُّهم مَّ ن لَْبِلَن اْلُخْلَد أَفَإِن  ، }َوَما َجعَْلَنا[ٖٓ]الزمر:المٌامة }إِنََّن َم ِلبََشٍر ّمِ
تَّ فَُهُم اْلَخاِلُدوَن * ُكلُّ نَْفٍس ذَاِبمَةُ اْلَمْوِت{ ، وبهذا ٌعلم أنه ال [ٖ٘-ٖٗ]األنبٌاء:ّمِ

ٌستحك العبادة إال هللا وحده ال شرٌن له }لُْل إِنَّ َصبَلتًِ َونُسُِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ هلل 
ُل اْلُمْسِلِمٌَن{ َرّبِ اْلَعالَِمٌنَ  ْ أَوَّ -ٕٙٔ]األنعام:* الَ َشِرٌَن لَهُ َوبِذَِلَن أُِمْرُت َوأَنَا

ٖٔٙ](ٔ). 
 
 المرآن

 [ٕٔ({ ]األنفال : ٕٔ}َواَل تَكُونُوا َكال ِذٌَن لَالُوا َسِمْعنَا َوهُْم اَل ٌَْسَمعُوَن )
 التفسٌر:

ملسو هيلع هللا ىلص كالمشركٌن والمنافمٌن الذٌن إذا سمعوا وال تكونوا أٌها المإمنون فً مخالفة هللا ورسوله دمحم 
كتاب هللا ٌتلى علٌهم لالوا: سمعنا بآذاننا، وهم فً الحمٌمة ال ٌتدبرون ما سمعوا، وال ٌفكرون 

 فٌه.
[، أي:" وال تكونوا أٌها ٕٔلوله تعالى:}َواَل تَكُونُوا َكالَِّذٌَن لَالُوا َسِمْعنَا{ ]األنفال :  
فً مخالفة هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كالمشركٌن والمنافمٌن الذٌن إذا سمعوا كتاب هللا ٌتلى  المإمنون

 .(ٕ)علٌهم لالوا: سمعنا بآذاننا"
ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن باهلل ورسوله من أصحاب نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ال  لال الطبري:"

فة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كالمشركٌن الذٌن إذا سمعوا كتاب هللا ٌتلى تكونوا ، أٌها المإمنون ، فً مخال
 .(ٖ)علٌهم لالوا : }لد سمعنا{، بآذاننا "

 .(ٗ)"[ٌٖٔعنى به الذٌن }لَالُوا لَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَمُْلَنا ِمثَْل َهذَا{ ]األنفال :  لال الزجاج:"
[، أي:" وهم فً الحمٌمة ال ٌتدبرون ما ٌَْٕٔسَمعُوَن{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوهُْم اَل 
 .(٘)سمعوا، وال ٌفكرون فٌه"

ٌمول : وهم ال ٌعتبرون ما ٌسمعون بآذانهم وال ٌنتفعون به ، إلعراضهم  لال الطبري:" 
كانوا  عنه ، وتركهم أن ٌُوعُوه للوبهم وٌتدبروه. فجعلهم هللا ، إذ لم ٌنتفعوا بمواعظ المرآن وإن

                                                             
المفهوم، والفضابل، والمعنى، والممتضى، واألركان،  -عمٌدة المسلم فً ضوء الكتاب والسُّنَّة انظر:  (ٔ)

 .2ٗ-٘ٙ/ٔوالنوالص، والنوالض، د. سعٌد بن علً:والشروط، 
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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لد سمعوها بؤذانهم ، بمنزلة من لم ٌسمعها. ٌمول جل ثناإه ألصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم : ال تكونوا أنتم فً اإلعراض عن أمر رسول هللا ، وترن االنتهاء إلٌه وأنتم تسمعونه 

سمعنا{،  بآذانكم ، كهإالء المشركٌن الذٌن ٌسمعون مواعظ كتاب هللا بآذانهم ، وٌمولون : }لد
 .(ٔ)وهم عن االستماع لها واالتعاظ بها معرضون كمن ال ٌسَمعُها"

 ، ألنهم استمعوا استماع عداوة«ال ٌسمعون»فسماهم هللا جل ثناإه  لال الزجاج:"
 .(ٕ)"وبؽضاء، فلم ٌتفهموا، ولم ٌتفكروا. فكانوا بمنزلة من لم ٌسمع

 .(ٖ)عاصون"عن مجاهد فً لول هللا : "}وهم ال ٌسمعون{، لال :  
عن ابن إسحاق : "}وال تكونوا كالذٌن لالوا سمعنا وهم ال ٌسمعون{، أي : كالمنافمٌن  

ون المعصٌة" الذٌن ٌظهرون له الطاعة ، وٌُِسرُّ
(ٗ). 

وللذي لال ابن إسحاق وجه ، ولكن لوله : }وال تكونوا كالذٌن لالوا سمعنا لال الطبري:" 
ركٌن ، وٌتلوه الخبر عنهم بذّمهم ، وهو لوله : }إِنَّ َشرَّ وهم ال ٌسمعون{، فً سٌاق لََصص المش

ا عنهم ، أولى من أن  مُّ اْلبُْكُم الَِّذٌَن ال ٌَْعِملُوَن{، فؤلن ٌكون ما بٌنهما خبرا ِ الصُّ َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ الدَّ
ا عن ؼٌرهم" ٌكون خبرا
(٘). 

 الفوابد:
التصدٌك واإلٌمان به على ما أراد هللا الواجب على العباد إزاء خبر هللا ورسوله: أن  -ٔ

ا ال شن معه ا ال تكذٌب معه؛ وإٌماناا ال كفر معه، وٌمٌنا  .ورسوله تصدٌما
الواجب على العباد إزاء الطلب: امتثاله على الوجه الذي أراد هللا ورسوله من ؼٌر أن  -ٕ

 .ؼلو وال تمصٌر، فٌمومون بالمؤمور وٌجتنبون المحظور
 

 المرآن

مُّ اْلبُْكُم ال ِذٌَن اَل ٌَْعِملُوَن ) }إِن  َشر   ِ الصُّ  [ٕٕ({ ]األنفال : ٕٕالد َواّبِ ِعْنَد ّللا 
 التفسٌر:

عند هللا الصمُّ الذٌن انسدَّت آذانهم عن سماع الحك  -ِمْن َخْلك هللا-إنَّ شر ما دبَّ على األرض 
، هإالء هم الذٌن ال ٌعملون فبل ٌسمعون، البكم الذٌن خرست ألسنتهم عن النطك به فبل ٌنطمون

 عن هللا أمره ونهٌه.
 سبب نزول اآلٌة الكرٌمة والتً بعدها:
. (ٙ)؛ لال: "هم نفر من بنً عبد الدار"-رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 

 ]صحٌح[
 . ]ضعٌؾ[(2)وعن لتادة؛ لال: "أنزلت فً حً من أحٌاء العرب من بنً عبد الدار"

. ]ضعٌؾ (5)ولومه" (1)"نزلت هذه اآلٌة فً النضر بن الحارثوعن ابن جرٌج؛ لال: 
 جداا[

                                                             
 .1٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/ٖٔ(:ص1٘ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1٘ٗ/ٖٔ(:ص1ٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .(.ٙٗٙٗرلم  2ٖٓ/ 1أخرجه البخاري فً "صحٌحه" )(ٙ)
 ( ونسبه لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ.ٖٗ/ ٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(2)

 .للنا: وسنده ضعٌؾ؛ إلرساله، وٌؽنً عنه ما لبله
شٌطان لرٌش وصاحب لواء المشركٌن ببدر، مشرن النضر بن الحارث بن علممة بن كلدة بن عبد مناؾ، (1)

، ٕٖٓ، ٖٔٔ/ 5هـ انظر: "سٌرة ابن هشام"  ٕ. لتل فً بدر سنة -ملسو هيلع هللا ىلص  -مجاهر بالعداوة واألذي لرسول هللا 
/ 1، و"األعبلم" ٗٔٗ/ ٕ، و"الكامل" البن األثٌر 1ٗٔ - 2ٗٔ، ٕ٘، و"جوامع السٌر" ص 1ٕٙ/ ٕ، ٕٖٔ
ٖٖ. 
 .( ونسبه البن المنذرٖٗ/ ٗلسٌوطً فً "الدر المنثور" )ذكره ا(5)
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ِ{ ]األنفال :   َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ [، أي:" إنَّ شر ما دبَّ على األرض ٕٕلوله تعالى:}إِنَّ َشرَّ الدَّ
 .(ٔ)عند هللا" -ِمْن َخْلك هللا-

ُ  لال ابن زٌد "}الدواب{: الخلك، ولرأ :  النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَن َعَلى  }َولَْو ٌَُإاِخذُ َّللاَّ
َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة{
ِ ِرْزلَُها{(ٕ) ، }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ اأْلَْرِض إِالَّ َعلَى َّللاَّ

، لال: هذا ٌدخل فً (ٖ)
 .(ٗ)هذا"

مُّ اْلبُْكُم{ ]األنفال :   ع [، أي:" الصمُّ الذٌن انسدَّت آذانهم عن سمإٕلوله تعالى:}الصُّ
 .(٘)الحك فبل ٌسمعون، البكم الذٌن خرست ألسنتهم عن النطك به فبل ٌنطمون"

 .(2)بكم فهم ال ٌنطمون به" ، "(ٙ)لال لتادة:" صم عن الحك فهم ال ٌسمعونه" 
 .(1)ولٌس بالصم فً الدنٌا، ولكن صم الملب"« الصم»لال ابن زٌد:"  
 .(5)لال ابن عباس:" األبكم: األخرس" 
[، أي:" هإالء هم الذٌن ال ٌعملون عن هللا ٕٕتعالى:}الَِّذٌَن اَل ٌَْعِملُوَن{ ]األنفال : لوله  

 .(ٓٔ)أمره ونهٌه"
 .(ٔٔ)عن ابن عباس :}الصم البكم الذٌن ال ٌعملون{، ال ٌتبعون الحك" 
 .(ٕٔ)وعن ابن عباس أٌضا:" }الصم البكم الذٌن ال ٌعملون{، نفر من بنً عبد الدار" 
الزبٌر:"}إن شر الدواب عند هللا الصم البكم الذٌن ال ٌعملون{، أي:  عن عروة بن 

 .(ٖٔ)المنافمٌن ال ٌعرفون ما علٌهم فً ذلن من النممة والتباعة"
 الفوابد:
بٌان أن من الناس من هو شر من الكبلب والخنازٌر فضبل عن اإلبل والبمر والؽنم  -ٔ

 وال لٌهدٌهم سبٌبل.أولبن البعض كفروا وظلموا لم ٌكن هللا لٌؽفر لهم 
لد ٌطلك السمع وٌراد به ؼٌر ظاهره، وإنما هو كناٌة عن االنتفاع بالمسموع، ولهذا أنه  -ٕ

مُّ اْلبُْكُم الَِّذٌَن ال ٌَْعِملُوَن{  ِ الصُّ َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ ذكر هللا سبحانه وتعالى فً كتابه: }إِنَّ َشرَّ الدَّ
كفار صم بكم، أنهم ٌسمعون وٌبصرون [ وهذا تشبٌه للكفار، فإن الٕٕ]األنفال:

 وٌتكلمون، وِلَم وصفوا بهذا الوصؾ؟ 
الجواب: هذا كناٌة عن عدم انتفاعهم بما جاءهم من اآلٌات والنذر، وأنهم كمن 

 لم ٌسمع شٌباا.
ولذلن فإن هذه اآلٌة ظاهرها أن الدابة الصماء البكماء تعتبر أخس الدواب كلها، 

االنتفاع بما سمعوا به؛ ألنه مما ٌنبؽً على المسلم إذا سمع ولهذا شبهوا بالصم فً عدم 
ا وعرؾ مدلوله أن ٌنماد إلٌه وٌعمله، وشبهوا بالبكم بناءا على انمطاع الحجة فً  شٌبا
المنالشة وفً العجز عن رد الحك الذي وصل إلٌهم، وهو مما جاءهم من كتاب هللا 

ٌْراا أَلْسَمعَُهْم وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ولهذا لال رب ال ُ فٌِِهْم َخ عزة سبحانه وتعالى: }َولَْو َعِلَم َّللاَّ
ا ٌسمعون ما ٌموله َٖٕولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن{ ]األنفال: [ مع أن عندهم آذانا

                                                             
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .[٘ٗ]فاطر : (ٕ)
 .[ٙ]هود : (ٖ)
 .22ٙٔ/٘(:ص15ٖ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .21ٙٔ/٘(:ص15ٖ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .21ٙٔ/٘(:ص15ٗٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .21ٙٔ/٘(:ص15ٖ1أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .21ٙٔ/٘(:ص15ٖ5أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .21ٙٔ/٘(:ص15ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .22ٙٔ/٘(:ص15ٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .21ٙٔ/٘(:ص15ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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ٌْراا ألَ  ُ فٌِِهْم َخ [ أي: أن ْٖٕسَمعَُهْم{ ]األنفال:الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن لصد هنا: }َوَلْو َعِلَم َّللاَّ
للوبهم ال تستفٌد من اآلٌات وال مما جاءهم عن هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ولهذا ٌمول هللا: }َوَما 

 [ .ٔٓٔتُْؽنًِ اآْلٌاُت َوالنُّذُُر َعْن لَْوٍم ال ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌونس:
لكون، وجعل التفكٌر لعمل ودعوته للتفكٌر، والنظر والبحث فً االمرآن لمخاطبة  -ٖ

 فرٌضة إسبلمٌة.
ولد بٌن المرآن أن من أبرز النتابج التً ٌحصل علٌها ، بٌان عظٌم ثمرات استخدام العمل -ٗ

التوصل إلى اإلٌمان بوحدانٌة هللا، والشعور بعظمته  العمل المتجرد إذا تفكر وتدبر:
إن فً خلك }سبحانه، ومعرفة الحك الذي خلمت به السموات واألرض، ٌمول سبحانه 

السموات واألرض واختبلؾ اللٌل والنهار آلٌات ألولً األلباب الذي ٌذكرون هللا لٌاماُ 
ولعوداا وعلى جنوبهم وٌتفكرون فً خلك السموات واألرض، ربنا ما خلمت هذا باطبلا 

لذلن ٌعمب سبحانه كثٌراا بعد ذكر [، 5ٔٔ-5ٓٔ{]آل عمران:سبحانن فمنا عذاب النار
وكفى بهذه النتٌجة نفعاا  - {إن فً ذلن آلٌات لموم ٌعملون}س واآلفاق بموله آٌاته فً األنف
 وعظمة.

أزرى المرآن الكرٌم بمن عطلوا تفكٌرهم وأؼلموا ، حٌث ذم المملدٌن الذٌن ألؽو عمولهم -٘
منافذ الهداٌة والمعرفة، وأخذوا أمور حٌاتهم عن طرٌك التملٌد، والتبعٌة، والوراثة 

وإذا لٌل لهم اتبعوا ما أنزل هللا لالوا }ا علٌه مجتمعاتهم، لال سبحانه آلبابهم، ولما وجدو
ا وال ٌهتدون، ومثل الذٌن  بل نتبع ما ألفٌنا علٌه آباءنا، أولو كان آباإهم ال ٌعملون شٌبا
كفروا كمثل الذي ٌنعك بما ال ٌسمع إال دعاء ونداءا صم بكم عمً فهم ال 

  [.2ٔٔ-2ٓٔ{]البمرة:ٌعملون
بههم باألنعام التً تسمع صوت المنادي، وال تفمه ما ٌمول، كل هذا فاهلل ٌش

بسبب جمودهم على ما هم علٌه، وتعطٌل عمولهم عن التفكر لتبحث عن الحك فتتبعه، 
فكان نتٌجة اهدارهم هذه النعمة التً تمٌزوا بها عن البهابم أن أصبحوا مثلها، بل أحط 

 {.الذٌن ال ٌعملون إن شر الدواب عند هللا الصم البكم}منزلة 
 

 المرآن
ًٌْرا أَلَْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََول ْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن ) ُ فٌِِهْم َخ  [ٖٕ({ ]األنفال : ٖٕ}َولَْو َعِلَم ّللا 

 التفسٌر:
ا ألسمعهم مواعظ المرآن وعبره حتى ٌعملوا عن هللا عز وجل حججه  ولو علم هللا فً هإالء خٌرا

 -على الفرض والتمدٌر-وبراهٌنه، ولكنه علم أنه ال خٌر فٌهم وأنهم ال ٌإمنون، ولو أسمعهم 
ا وعناداا بعد فهمهم له، وهم معرضون عنه، ال التفات لهم إلى الحك  لتولَّوا عن اإلٌمان لصدا

 بوجه من الوجوه.
ا أَلَْسَمعَُهْم{ ]  ٌْرا ُ فٌِِهْم َخ [، أي:" ولو علم هللا فً ٖٕاألنفال : لوله تعالى:}َولَْو َعِلَم َّللاَّ

ا ألسمعهم مواعظ المرآن وعبره حتى ٌعملوا عن هللا عز وجل حججه وبراهٌنه،  هإالء خٌرا
 .(ٔ)ولكنه علم أنه ال خٌر فٌهم وأنهم ال ٌإمنون"

ا، ألسمعهم مواعظ المرآن وِعبَره،   لال الطبري:" ولو علم هللا فً هإالء المابلٌن خٌرا
عن هللا عز وجل حججه منه، ولكنه لد علم أنه ال خٌر فٌهم، وأنهم ممن كتب لهم حتى ٌعملوا 

 .(ٕ)الشماء فهم ال ٌإمنون"
أي: أن للوبهم ال تستفٌد من اآلٌات وال مما جاءهم عن هللا ورسوله  لال شٌخ اإلسبلم:" 
 .(ٖ)"ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٗ:ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ/ٙشرح المٌة ابن تٌمٌة: (ٖ)
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 اختلؾ أهل العلم فٌمن عنً بهذه اآلٌة، على لولٌن:و 
أحدهما: عنً بها المشركون. ولال: معناه: أنهم لو رزلهم هللا الفهم لما أنزله على نبٌه صلى هللا 

، وابن (ٔ)ابن جرٌجعلٌه وسلم، لم ٌإمنوا به، ألن هللا لد حكم علٌهم أنهم ال ٌإمنون. وهذا لول 
 .(ٕ)زٌد

لالوه بؤلسنتهم ولكن الملوب عنً بها المنافمون. لالوا: ومعناه: ألنفذ لهم لولهم الذي والثانً: 
خالفت ذلن منهم، ولو خرجوا معكم لتولوا وهم معرضون،  ما وفَوا لكم بشًء مما خرجوا 

 . (ٗ)، وابن إسحاق(ٖ)علٌه. لاله عروة بن الزبٌر
 [، ثبلثة ألوال:ٖٕوذكر الماوردي فً لوله تعالى:}أَلَْسَمعَُهْم{ ]األنفال :  

، وابن (٘)عظ سماَع تفهٌم وتعلٌم ، وهذا معنى لول ابن جرٌجأحدهما : ألسمعهم الحجج والموا
 .(ٙ)زٌد

 .(2)"أي: ألفهمهم ما سمعوه ولال شٌخ اإلسبلم:" 
الثانً : ألسمعهم كبلم الذٌن طلبوا إحٌاءهم من لصً بن كبلب وؼٌره ٌشهدون بنبوتن. حكاه 

 .(1)الماوردي عن بعض المتؤخرٌن
 .(5)ٌسؤلون عنه ، لاله الزجاجوالثالث : ألسمعهم جواب كل ما 

-[، أي:" ولو أسمعهم ٖٕلوله تعالى:}َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن{ ]األنفال :  
لتولَّوا عن اإلٌمان لصداا وعناداا بعد فهمهم له، وهم معرضون عنه، ال  -على الفرض والتمدٌر

 .(ٓٔ)التفات لهم إلى الحك بوجه من الوجوه"
لال الطبري:أي:" ولو أفهمهم ذلن حتى ٌعلموا وٌفهموا، لتولوا عن هللا وعن رسوله،  

وهم معرضون عن اإلٌمان بما دلَّهم على صحته مواعظُ هللا وعبره وحججه، معاندون للحك بعد 
 .(ٔٔ)العلم به"

ْعِرُضوَن{،  لال شٌخ اإلسبلم:"  هُم مُّ ولو أفهمهم مع هذه الحال التً هم علٌها، }لَتََولَّواْ وَّ
فمد فسدت فطرتهم فلم ٌفهموا، ولو فهموا لم ٌعملوا، فنفى عنهم صحة الموة العلمٌة، وصحة 

 .(ٕٔ)"الموة العملٌة
أخبر تعالى بؤنهم ال فهم لهم صحٌح ، وال لصد لهم صحٌح ، لو فرض  لال ابن كثٌر:" 

ا ألْسَمعَُهْم { أي : ألفهمهم ، وتمدٌر الكبلم : ولكن أ ٌْرا ُ فٌِِهْم َخ ن لهم فهما ، فمال : } َولَْو َعِلَم َّللاَّ
ال خٌر فٌهم فلم ٌفهمهم ؛ ألنه ٌعلم أنه } َولَْو أَْسَمعَُهْم { أي : أفهمهم } لَتََولَّْوا { عن ذلن لصدا 

 .(ٖٔ)َن { عنه"وعنادا بعد فهمهم ذلن ، } َوهُْم ُمْعِرُضو
} ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون{ ولو خرجوا معكم لتولوا لال عروة بن الزبٌر:" 

 .(ٗٔ)وهم معرضون ما وفوا لكم بشًء مما خرجوا علٌه"

                                                             
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص1ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص1ٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .21ٙٔ/٘(:ص15ٗٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٖٔ(:ص1ٙٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص1ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٙٗ/ٖٔ(:ص1ٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘ٔاإلٌمان: (2)
 .2ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٓٗ/ٕانظر:معانً المرآن: (5)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٙٗ:ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘ٔاإلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .25ٙٔ/٘(:ص15ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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}ولو أسمعهم{، بعد إذ ٌعلم أن ال خٌر فٌهم ما نفعهم بعد أن ٌنفذ علمهم  عن ابن زٌد:" 
 .(ٔ)بؤنهم ال ٌنتفعون به"

 الفوابد:
الحكمة البالؽة فٌمن هدى وأضل ألن الحكمة هً وضع الشًء له سبحانه وتعالى أ هللا  -ٔ

 فً موضعه المناسب.
هداٌته جل وعبل مع أنه تفضل منه فهو أٌضا وضع لها فً الموضع المناسب إذ هذا أن  -ٕ

ُ بِؤَْعلََم ِبالشَّاِكِرٌَن{ .ممتضى وصفه جل وعبل بالحكمة ٌَْس َّللاَّ  لال سبحانه: }أَلَ
 [.ٖ٘]األنعام:

ا ولم ٌبخسه حمه إنما منعه فضله وهداٌته، وذلن  -ٖ ومن ضل فإن هللا سبحانه لم ٌظلمه شٌبا
ا لحكمة بالؽة فإن الضال لٌس بمحٍل للهداٌة فهداٌته وضع لها فً ؼٌر موضعها  أٌضا

ٌْراا أَلْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم  ُ فٌِِهْم َخ  .لَتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن{لال عزوجل: }َولَْو َعِلَم َّللاَّ
كل من ضل عن الحك فإنه من هذا الصنؾ الذٌن علم هللا عزوجل أنه ال خٌر فٌهم أن  -ٗ

 ولو علم فٌهم خٌراا لهداهم.
 {ولو علم هللا فٌهم خٌرا ألسمعهم}تعالى: لال ،ال ٌزول الكفار على أن خبثاآلٌة دلٌل  -٘

 .(ٕ)م، فلو كان فٌهم خٌرا ما، لعلمه هللانكرة فً سٌاق الشرط فهً تع {،خٌرا}فموله 
علم هللا ما ٌكون وما ولع، وما لم ٌمع، ، فإن علم هللا أحاط بكل شًءأن واآلٌة دلٌل على  -ٙ

وعلم ما لم ٌكن لو كان كٌؾ سٌكون، هو لٌس موجوداا، لكن لو لدر هللا أن ٌوجد هذا 
ن العلم الممكن، لال هللا الممكن فً الكون أمامنا شاهداا حاضراا فكٌؾ سٌكون، وهذا م

مُّ اْلبُْكُم  ِ الصُّ َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ تعالى عن الكافرٌن أنهم ال ٌسمعون سمع إجابة: }إِنَّ َشرَّ الدَّ
ا أَلَْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّوا َوهُْم ُمْعرِ  ٌْرا ُ فٌِِهْم َخ َن{ ُضوالَِّذٌَن ال ٌَْعِملُوَن * َولَْو َعِلَم َّللاَّ

[، إذاا: هللا جبل وعبل لم ٌسمعهم سمع إجابة، ولو أسمعهم هللا لعاندوا ٖٕ - ٕٕ]األنفال:
ا خروج المنافمٌن فً الصؾ  وتعنتوا، وأعرضوا عن هللا جل وعبل، ومن الممكن أٌضا
المسلم ٌعٌثون فساداا فً الصؾ المسلم، لال هللا تعالى عن المنافمٌن: }لَْو َخَرُجوا فٌِكُْم َما 

اعُوَن لَُهْم{ ]التوبة:زَ  [، 2ٗاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالا َوأَلَْوَضعُوا ِخبللَكُْم ٌَْبؽُونَكُُم اْلِفتْنَةَ َوفٌِكُْم َسمَّ
ا علم ما لم ٌكن لو كان كٌؾ سٌكون ٌعنً: لو خرج المنافك مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألفسد  فهذا أٌضا

 فً الصفوؾ اإلسبلمٌة، وهذا من الممكن.
ذلن من الممكن فً اآلخرة عندما ٌمؾ أهل الكفر على النار، وٌتمنون ك

ٌَاِت  َب بِآ تَنَا نَُردُّ َوال نَُكذِّ ٌْ الرجعة، لال تعالى: }َوَلْو تََرى إِْذ ُولِفُوا َعلَى النَّاِر فَمَالُوا ٌَا لَ
فُوَن ِمْن لَْبُل َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا{ َربِّنَا َونَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن * َبْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا ٌُخْ 

[ ٌعنً: لو لدر هللا جل وعبل أن ٌخلك الدنٌا مرة ثانٌة وٌردهم إلٌها 1ٕ - 2ٕ]األنعام:
وٌبعث إلٌهم دمحماا فلن ٌإمنوا له، لال تعالى: }َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِنَُّهْم 

هذا كله فً الممكنات هللا ٌعلم ما لم ٌكن لو كان كٌؾ سٌكون،  [،1ٕلََكاِذبُوَن{ ]األنعام:
أما فً المستحٌبلت لو كان للكون أكثر من خالك ماذا سٌحدث؟! نحن ال نعلم، وهللا جل 
وعبل بٌن لنا أنه لو لدر أن للكون أكثر من خالك لذهب كل إله بما خلك، ولعبل بعضهم 

ُ لَفََسَدتَا{ ]األنبٌاء:على بعض ولذلن لال هللا تعالى: }لَْو َكا  [.َٕٕن فٌِِهَما آِلَهةٌ إِالَّ َّللاَّ
ا فعلم ما ٌكون، وعلم ما  إذاا: علم هللا جل وعبل علم شمولً أحاط بكل شًء علما
لم ٌكن لو كان كٌؾ سٌكون، أنتم اعتمدتم هذا االعتماد الجازم فً للوبكم بؤن صفة العلم 

ا كل شًء عظٌم ودلٌك، ٌعلم ما كان وما م ٌكن لو هلل جل وعبل ثابتة أزلٌة أبدٌة ٌعلم به
ابِِرٌَن{  كان كٌؾ سٌكون، لال هللا تعالى: }َولََنْبلَُونَّكُْم َحتَّى نَْعَلَم اْلُمَجاِهِدٌَن ِمْنكُْم َوالصَّ

[، حتى هذه للؽاٌة، ثم ٌمول لنا: )ولنبلونكم( ربما أنزل هللا الببلء لكً ٌعلم ٖٔ]دمحم:

                                                             
 .25ٙٔ/٘(:ص15ٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .11ٔاإلٌمان بالٌوم اآلخر، الصبلبً: (ٕ)
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ٌن، وهللا ٌعلم كل شًء فكٌؾ ٌمول )حتى نعلم( هنا فً اآلٌة؟ المجاهدٌن والصابر
الصحٌح أن سابك علم هللا مكتوب فً اللوح المحفوظ، لكن لو أتى هللا جل وعبل بالعبد 
الكافر فمال: إنً أعلم لبل أن أخلك السماوات واألرض بخمسٌن ألؾ سنة أنن كافر، 

مول: ٌا رب! لو تركتنً لكنت مإمناا بن، ورماه فً النار، فمد تكون له الحجة على هللا فٌ
ةٌ بَْعَد  ِ ُحجَّ ولذلن لال هللا تعالى فً الحكمة من إرسال الرسل: }ِلببَلَّ ٌَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

سُِل{ ]النساء: { ٘ٙٔالرُّ بٌَِن َحتَّى نَْبَعَث َرسُوالا [، حتى ال تكون عندهم حجة }َوَما كُنَّا ُمعَذِّ
فعلم هللا جل وعبل ٌظهره، حتى ٌكون حجة على الناس، وهذا العلم [، ٘ٔ]اإلسراء:

 .(ٔ)ٌسمى علم المحاسبة، سٌحاسبن هللا علٌه وإال فهو ٌعلم كل شًء دلٌمه وجلٌله
 .ان كبلم هللا مسموعواآلٌة دلٌل على  -2
 

 المرآن
سُوِل إِذَا  ِ َوِللر  َن }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اْستَِجٌبُوا َّلِل  ٌْ ٌَُحوُل بَ  َ َدَعاكُْم ِلَما ٌُْحٌٌِكُْم َواْعلَُموا أَن  ّللا 

ٌِْه تُْحَشُروَن )  [ٕٗ({ ]األنفال : ٕٗاْلَمْرِء َولَْلبِِه َوأَن هُ إِلَ
 التفسٌر:

لوا باهلل رباا وبدمحم نبٌاا ورسوال استجٌبوا هلل وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما  ٌا أٌها الذٌن صّدِ
أن  -أٌها المإمنون-الحك، ففً االستجابة إصبلح حٌاتكم فً الدنٌا واآلخرة، واعلموا  ٌحٌٌكم من

هللا تعالى هو المتصرؾ فً جمٌع األشٌاء، والمادر على أن ٌحول بٌن اإلنسان وما ٌشتهٌه للبه، 
فهو سبحانه الذي ٌنبؽً أن ٌستجاب له إذا دعاكم؛ إذ بٌده ملكوت كل شًء، واعلموا أنكم 

 لٌوم ال رٌب فٌه، فٌجازي كبل بما ٌستحك. تُجمعون
لوا باهلل رباا وبدمحم ٕٗلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال :   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صّدِ

نبٌاا ورسوال"
(ٕ). 
ُسوِل إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ٌُْحٌٌِكُْم{ ]األنفال   ِ َوِللرَّ [، أي:" استجٌبوا ٕٗ: لوله تعالى:}اْستَِجٌبُوا َّلِلَّ

هلل وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما ٌحٌٌكم من الحك، ففً االستجابة إصبلح حٌاتكم فً الدنٌا 
 .(ٖ)واآلخرة"
استجٌبوا هلل وللرسول بالطاعة ، إذا دعاكم الرسول لما ٌحٌٌكم من  لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)الحك"
 [، سبعة ألوال:ٌُْٕٗحٌٌِكُْم{ ]األنفال : وفً لوله تعالى:}إِذَا َدَعاكُْم ِلَما  

 .(٘)أحدها : إذا دعاكم إلى اإلٌمان ، لاله السدي
 .(ٙ)والثانً : إذا دعاكم إلى الحك ، لاله مجاهد

 .(2)والثالث : إذا دعاكم إلى ما فً المرآن ، لاله لتادة
 .(1)والرابع : إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدو ، لاله ابن إسحاق

 .(5)مس : إذا دعاكم إلى ما فٌه دوام حٌاتكم فً اآلخرة ، ذكره علً بن عٌسىوالخا
 .(ٓٔ)والسادس : إذا دعاكم إلى ما فٌه إحٌاء أمركم فً الدنٌا ، لاله الفراء

                                                             
 (.]مرلم آلٌا[.ٙشرح كتاب التوحٌد الٌن خرٌمة: الدرس) (ٔ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٙٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٖٔ(:ص1ٙ2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٙٗ/ٖٔ(:ص12ٔ٘ٔ) -(1ٙ1٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘ٙٗ-ٗٙٗ/ٖٔ(:ص12ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٙٗ/ٖٔ(:ص12ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
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 .(ٔ)والسابع : أنه على عموم الدعاء فٌما أمرهم به
لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب ، لوُل من لال : معناه : استجٌبوا هلل 
وللرسول بالطاعة ، إذا دعاكم الرسول لما ٌحٌٌكم من الحك. وذلن أن ذلن إذا كان معناه ، كان 
داخبل فٌه األمر بإجابتهم لمتال العدو والجهاد ، واإلجابة إذا دعاكم إلى حكم المرآن ، وفً 

جابة إلى كل ذلن حٌاة المجٌب. أما فً الدنٌا ، فبماء الذكر الجمٌل ، وذلن له فٌه حٌاة. وأما اإل
 فً اآلخرة ، فحٌاة األبد فً الجنان والخلود فٌها. 

وأما لول من لال : معناه اإلسبلم ، فمول ال معنى له. ألن هللا لد وصفهم باإلٌمان بموله 
 وللرسول إذا دعاكم لما ٌحٌٌكم{ ، فبل وجه ألن ٌمال للمإمن : : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا استجٌبوا هلل

 .(ٕ)استجب هلل وللرسول إذا دعا إلى اإلسبلم واإلٌمان"
صلى هللا -روى العبلء بن عبد الرحمن عن أبٌه عن أبً هرٌرة لال : "مر رسول هللا 

، لال: فعجل -علٌه وسلم ًّ ٌَاأُب ًّ وهو لابم ٌصلً فصرخ به لال :  فً صبلته ، ثم جاء ،  على أُب
: َما َمنَعََن إْذ َدَعوتَُن أَْن تُِجٌبَِنً؟، لال : ٌا رسول هللا كنت أصلً ، فمال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-فمال رسول هللا 

سُوِل إذَا َدَعاكُْم ِلَما ٌُْحٌٌِكُْم{، لال بلى ِ َوِللرَّ ٌْبُوا َّلِلَّ :}اْستَِج ًَّ ًَ إلَ ٌا رسول هللا ، ال  أَلَْم تَِجْد فٌَِما أُوِح
 .(ٖ)أعود"

ٌَْن اْلَمْرِء َولَْلبِِه{ ]األنفال :  َ ٌَُحوُل بَ أٌها -[، أي:" واعلموا ٕٗلوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
أن هللا تعالى هو المتصرؾ فً جمٌع األشٌاء، والمادر على أن ٌحول بٌن اإلنسان  -المإمنون

 .(ٗ)ٌنبؽً أن ٌستجاب له إذا دعاكم؛ إذ بٌده ملكوت كل شًء"وما ٌشتهٌه للبه، فهو سبحانه الذي 
 .(ٗ)شًء"
ٌَْن اْلَمْرِء َولَْلبِِه{ ]األنفال :   َ ٌَُحوُل بَ  [، سبعة ألوال:ٕٗوفً لوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

، وسعٌد بن (٘)أحدها : ٌحول بٌن الكافر واإلٌمان ، وبٌن المإمن والكفر ، لاله ابن عباس

 .(1)-فً أحد لولٌه-، ومجاهد(2)والضحان، (ٙ)جبٌر
 .(5)والثانً : ٌحول بٌن المرء وعمله، فبل ٌدري ما ٌعمل ، لاله مجاهد

 .(ٓٔ)والثالث : ٌحول بٌن المرء وللبه أن ٌمدر على إٌمان أو كفر إال بإذنه ، لاله السدي
سره أو جهره والرابع : معناه: أنه لرٌب من للبه ٌحول بٌنه وبٌن أن ٌخفى علٌه شًء من 

 .(ٔٔ)فصار ألرب من حبل الورٌد ، وهذا تحذٌر شدٌد ، لاله لتادة
والخامس : معناه: ٌفرق بٌن المرء وللبه بالموت فبل ٌمدر على استدران فابت . ذكره علً بن 

 عٌسى .
والسادس : ٌحول بٌن المرء وما ٌتمناه بملبه من البماء وطول العمر والظفر والنصر ، حكاه ابن 

 .(ٕٔ)ارياألنب
والسابع : ٌحول بٌن المرء وما ٌولعه فً للبه من رعب خوؾ أو لوة وأمن ، فٌؤمن المإمن من 

 .(ٔ)خوفه ، وٌخاؾ الكافر عذابه

                                                             
 .1ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .٘ٙٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
( ولال: حسن صحٌح. والحاكم 12ٕ٘، رلم ٘٘ٔ/٘( ، والترمذى )5ٖٖٗ، رلم ٕٔٗ/ٕد )أخرجه أحم(ٖ)
 (.ٕٔ٘ٓ، رلم 2ٗ٘/ٔ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٙٗ-1ٙٗ/ٖٔ(:ص15ٓ٘ٔ(، و)115٘ٔ(، و)11ٔ٘ٔ(، و)11ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٙٗ/ٖٔ(:ص12ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٙٗ-1ٙٗ/ٖٔ(:ص111٘ٔ )-(11ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٓٗ/ٖٔ(:ص15ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٖٔ(:ص155٘ٔ )-(15٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٔٗ/ٖٔ(:ص5ٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٔٗ/ٖٔ(:ص5ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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لال الطبري:" وأولى األلوال بالصواب عندي فً ذلن أن ٌمال : إن ذلن خبٌر من هللا  
ا إذا شاء ، حتى ال ٌمدر ذو للب عز وجل أنه أملن لملوب عباده منهم ، وأنه ٌحول بٌنهم وبٌنه

أن ٌُدرن به شٌباا من إٌمان أو كفر ، أو أن ٌَِعً به شٌباا ، أو أن ٌفهم ، إال بإذنه ومشٌبته. وذلن 
أن " الحول بٌن الشًء والشًء " ، إنما هو الحجز بٌنهما ، وإذا حجز جل ثناإه بٌن عبد وللبه 

 لى إدران ما لد منع هللا للبَه إدراَكه سبٌٌل.فً شًء أن ٌدركه أو ٌفهمه ،  لم ٌكن للعبد إ
وإذا كان ذلن معناه ، دخل فً ذلن لول من لال : " ٌحول بٌن المإمن والكفر ، وبٌن الكافر 

ٌحول بٌنه وبٌن للبه »، ولول من لال : «ٌحول بٌنه وبٌن عمله»واإلٌمان " ، ولول من لال : 
ألن هللا عز وجل إذا حال بٌن عبد وللبه ، لم ٌفهم  ،«حتى ال ٌستطٌع أن ٌإمن وال ٌكفر إال بإذنه

العبد بملبه الذي لد حٌل بٌنه وبٌنه ما ُمنِع إدراكه به على ما بٌَّنُت. ؼٌر أنه ٌنبؽً أن ٌمال : إن 
هللا عم بموله : }واعلموا أن هللا ٌحول بٌن المرء وللبه{ ، الخبَر عن أنه ٌحول بٌن العبد وللبه ، 

انً التً ذكرنا شٌباا دون شًء ، والكبلم محتمل كل هذه المعانً ، فالخبر ولم ٌخصص من المع
 .(ٕ)على العموم حتى ٌخصه ما ٌجب التسلٌم له"

ِه تُْحَشُروَن{ ]األنفال :   ٌْ [، أي:" واعلموا أنكم تُجمعون لٌوم ال ٕٗلوله تعالى:}َوأَنَّهُ إِلَ
 .(ٖ)رٌب فٌه، فٌجازي كبل بما ٌستحك"

ا ، مع العلم بؤن هللا ٌحول بٌن  لال الطبري:"  معناه : واعلموا ، أٌها المإمنون ، أٌضا
المرء وللبه : أّن هللا الذي ٌمدر على للوبكم ، وهو أملن بها منكم ، إلٌه مصٌركم ومرجعكم فً 
المٌامة ، فٌوفٌّكم جزاء أعمالكم ، المحسَن منكم بإحسانه ، والمسًَء بإساءته ، فاتموه ورالبوه 

مركم ونهاكم هو ورسوله أن تضٌعوه ، وأن ال تستجٌبوا لرسوله إذا دعاكم لما ٌحٌٌكم ، فٌما أ
 .(ٗ)فٌوجب ذلن َسَخَطه ، وتستحموا به ألٌم عذابه حٌن تحشرون إلٌه"

 .(٘)عن مماتل بن حٌان:}وأنه إلٌه تحشرون{، ٌعنً: إلٌه ترجعون" 

 الفوابد:
ر وترن النهً لما فً ذلن من حٌاة الفرد وجب االستجابة. لنداء هللا ورسوله بفعل األم -ٔ

 المسلم.
 تعٌن اؼتنام فرصة الخٌر لبل فواتها فمتى سنحت للمإمن تعٌن علٌه اؼتنامها. -ٕ
أن الحٌاة النافعة إنما تحصل باالستجابة هلل ورسوله، فمن لم تحصل له هذه االستجابة  -ٖ

الحٌوانات. فالحٌاة فبل حٌاة له، وإن كانت له حٌاة بهٌمٌة مشتركة بٌنه وبٌن أرذل 
الحمٌمٌة الطٌبة هً حٌاة من استجاب هلل والرسول ظاهرا وباطنا. فهإالء هم األحٌاء 
وإن ماتوا، وؼٌرهم أموات وإن كانوا أحٌاء األبدان. ولهذا كان أكمل الناس حٌاة أكملهم 
زء استجابة لدعوة الرسول، فإن كل ما دعا إلٌه ففٌه الحٌاة، فمن فاته جزء منه فاته ج

 من الحٌاة، وفٌه من الحٌاة بحسب ما استجاب للرسول.
إن الدٌن وحده الذي صاحب البشرٌة منذ طفولتها، ولم ٌفارلها فً صباها 
وشبابها وكهولتها، ولم ٌزل سلطانه مهٌمنا علٌها هو الذي ٌحل لؽز الوجود، وٌفسر سر 

لناس بؽٌر دٌن ٌكونون الحٌاة والموت، وؼٌر ذلن إنه الدٌن نحن أحوج ما نكون إلٌه، وا
كاألموات، كما لال رب األرض والسماوات: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا استجٌبوا هلل وللرسول 

فالحٌاة مع هذا الدٌن سٌما الحك لال تعالى: }أومن  [ٕٗاألنفال: ]إذا دعاكم لما ٌحٌٌكم{ 
ٌس بخارج كان مٌتا فؤحٌٌناه وجعلنا له نورا ٌمشً به فً الناس كمن مثله فً الظلمات ل

 .[ٕٕٔاألنعام: ]منها{ 

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٗ-2ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔٙٔ/٘(:ص15٘5أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
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إن اإلنسان بؽٌر دٌن كاألعرج أو األعوج ؼذى جسده، ولم ٌؽذ روحه فلن ٌجد 
سعادته، ولن ٌجد سكٌنته، وسابر الكفار مع ما أوتوا من نعم الدنٌا وزخارفها، لكنهم 

 ظاهرا من الحٌاة ؼفلوا عن الدٌن، وعن اآلخرة؛ فكان األمر، كما لال هللا: }ٌعلمون
فمع هذه الؽفلة عن اآلخرة، وعن الدٌن  [2الروم: ]الدنٌا وهم عن اآلخرة هم ؼافلون{ 

ننظر إلٌهم، وإلى والعهم، لمد جربوا كل ضروب السعادة فٌما ٌظنون، وفنون السكٌنة 
فٌما ٌزعمون، لكنهم لم ٌجدوها إال مع الدٌن سٌما أسلموا هلل رب العالمٌن، واعتنموا 

 هلل رب العالمٌن.الدٌن الحك، فالحمد 
الدعوة اإلسبلمٌة دعوة عامة إلى الحٌاة الحمٌمٌة، فالدٌن هو الذي ٌدفع األمة فً أن  -ٗ

اتجاه التمدم، والدٌن هو صانع الحضارات، ما من حضارة لامت فً الشرق أو فً 
الؽرب إال على أساسه، وسٌضل هذا شؤن اإلنسانٌة فً كل زمان ومكان، ولهذا كانت 

ٌاة بعد ممات ورزلا وفرحا بفضل هللا، ولم ٌكن الموت عدما بل هو عمٌدة المإمن ح
ِ  ، لال تعالى:معبر إلى رضوان، ونعٌم ممٌم خالد }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْستَِجٌبُوا َّلِلَّ

ٌٌِكُْم{ سُوِل إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ٌُْح  .َوِللرَّ
 

 المرآن
َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب )}َوات مُوا فِتْنَةً اَل تُِصٌبَن   ةً َواْعلَُموا أَن  ّللا  ({ ]األنفال ٕ٘ال ِذٌَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاص 

 :ٕ٘] 
 التفسٌر:
ا ومحنة ٌُعَمُّ بها المسًء وؼٌره ال ٌَُخص بها أهل المعاصً وال  -أٌها المإمنون-واحذروا  اختبارا

إنكار الظلم ولم ٌنكروه، واعلموا أن  َمن باشر الذنب، بل تصٌب الصالحٌن معهم إذا لدروا على

 هللا شدٌد العماب لمن خالؾ أمره ونهٌه.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

. (ٔ)" -رضً هللا عنهم-أحدها: عن الحسن؛ لال: "نزلت فً علً وعثمان وطلحة والزبٌر 
 ]ضعٌؾ[

. (ٕ)ا"والثانً: عن السدي؛ لال: "نزلت فً أهل بدر خاصة، وأصابتهم ٌوم الجمل فالتتلو
 ]ضعٌؾ جداا[

 . ]ضعٌؾ جداا[(ٖ)خاصة" –ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث: عن الضحان؛ لال: "نزلت فً أصحاب دمحم 
ةا{ ]األنفال :   [، أي:" ٕ٘لوله تعالى:}َواتَّمُوا فِتْنَةا اَل تُِصٌبَنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّ
ا ومحنة ٌُ  -أٌها المإمنون-واحذروا  عَمُّ بها المسًء وؼٌره ال ٌَُخص بها أهل المعاصً وال اختبارا

 .(ٗ)َمن باشر الذنب، بل تصٌب الصالحٌن معهم إذا لدروا على إنكار الظلم ولم ٌنكروه"
ال تصٌب الظالمٌن، بل تصٌب معهم من لم ٌؽٌر  :أي"الحافظ الكلبً الؽرناطً:  لال 

 .(٘)"المنكر، ولم ٌنه عن الظلم، وإن كان لم ٌظلم

                                                             
بسند صحٌح إلى الحسن بن أبً جعفر ثنا داود  2ٖٗ/ٖٔ(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 بن أبً هند عن الحسن.
 إلرساله، وضعؾ الحسن بن أبً جعفر.للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ 

 .( وزاد نسبته البن المنذرٙٗ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 من طرٌك أسباط عنه به. 2ٗٗ/ٖٔ(:ص5ٓ2٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداا؛ إلعضاله، وضعؾ أسباط بن نصر.
 .( وزاد نسبته ألبً الشٌخٙٗ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 ( وزاد نسبه لعبد بن حمٌد.ٙٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )/ (ٖ)
 .وسنده ضعٌؾ؛ إلعضاله

 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٔٔ/ٕكتاب التسهٌل:(٘)
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هم هللا  لال ابن عباس:"  وا المنكر بٌن أظهرهم ، فٌعمَّ أمر هللا المإمنٌن أن ال ٌمرُّ
 .(ٔ)بالعذاب"
عن الضحان فً لوله: "}واتموا فتنة ال تصٌبن الذٌن ظلموا منكم{، لال: تصٌب الصالح  

 .(ٖ). وروي عن حبٌب بن أبً ثابت نحو ذلن(ٕ)والظالم عامة"
ا لكم"عن مجاهد:"}واتموا فتنة ال   تصٌبن الذٌن ظلموا منكم خاصة{، لال:هى أٌضا

(ٗ). 
 .(٘)، الضبللة"«الفتنة" » لال ابن زٌد:

لال عبد هللا : "ما منكم من أحد إال وهو مشتمل على فتنة ، إن هللا ٌمول:} ِإنََّما أَْمَوالُُكْم 
 .(ٙ)الفتن"[ ، فلٌستعذ باهلل من ُمِضبلت 1َٕوأَْوالُدكُْم فِتْنَةٌ{ ]سورة األنفال : 

فنا، بها ٌعنً: لوله :}واتموا فتنة ال تصٌبن الذٌن  عن الحسن لال : لال الزبٌر : "لمد ُخّوِ
 .(2)ظلموا منكم خاصة{"

لال علماإنا: فالفتنة إذا عمت هلن الكل، وذلن عند ظهور المعاصً  لال المرطبً:" 
لمنكرٌن لها بملوبهم هجران وانتشار المنكر وعدم التؽٌٌر، وإذا لم تؽٌر وجب على المإمنٌن ا

تلن البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فٌمن كان لبلنا من األمم .. وبهذا لال السلؾ رضً 
 .(1)"هللا عنهم

ةا{ ]األنفال : وفً  [، خمسة ٕ٘لوله تعالى:}َواتَّمُوا فِتْنَةا اَل تُِصٌبَنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّ
 ألوال:

المنكر ، أمر هللا تعالى المإمنٌن أال ٌمروه بٌن أظهرهم فٌعمهم العذاب. لاله ابن  أحدها : أنه
 .(5)عباس

والثانً : أنها الفتنة باألموال واألوالد كما لال تعالى:}إِنََّمآ أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُم فِتْنَةٌ{ ] األنفال : 
 .(ٓٔ)لاله عبد هللا بن مسعود .[1ٕ

 .(ٔٔ)ا هنا البلٌة التً ٌبلى اإلنسان بها ، وهذا معنى لول الحسنوالثالث : أن الفتنة ه
ًّ ، لاله بشر بن الحارث والرابع : أنها نزلت فً النكاح بؽٌر ول
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)والخامس : أنها إظهار البدع. افاده الماوردي
َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]األنفال :   واعلموا أن هللا شدٌد [، أي:" ٕ٘لوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(ٗٔ)العماب لمن خالؾ أمره ونهٌه"
لوله : }واعلموا أن هللا شدٌد العماب{، فإنه تحذٌر من هللا ، ووعٌد لمن  لال الطبري:" 

والع الفتنة التً حذره إٌاها بموله : }واتموا فتنة{، ٌمول : اعلموا ، أٌها المإمنون ، أن ربكم 
 .(٘ٔ)سه ، وخالؾ أمره ، فؤثم به"شدٌد عمابه لمن افتُتن بظلم نف

                                                             
 .2ٗٗ/ٖٔ(:ص5ٓ5٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕٙٔ/٘(:ص15ٙ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد. 1ٕٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٖ)
 .2٘ٗ/ٖٔ(:ص5ٔٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘ٗ/ٖٔ(:ص5ٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2٘ٗ/ٖٔ(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2٘ٗ/ٖٔ(:ص5ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 ]باختصار[.5ٕٖ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٗٗ/ٖٔ(:ص5ٓ5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2٘ٗ/ٖٔ(:ص5ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
(، 5ٖٓ٘ٔ، وانظر نحوه فً: تفسٌر الطبري)1ٔٙٔ/٘(:ص15ٙٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٖٔ(:ص5ٓ٘٘ٔو)
 .5ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .25ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٙٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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ا؛ ألنها تؤتً عمب الذنب"    .(ٔ)لال ابن عثٌمٌن: " وسمٌت المإاخذة عمابا
لال السعدي: " من خاؾ عماب هللا، انكؾ عما ٌوجب العماب، كما أن من رجا ثواب هللا 

المحارم، وتجرأ عمل لما ٌوصله إلى الثواب، وأما من لم ٌخؾ العماب، ولم ٌرج الثواب، التحم 
 .(ٕ)على ترن الواجبات"

 الفوابد:
وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر اتماء للفتن العامة التً ٌهلن فٌها العادل  -ٔ

 والظالم.
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر به لوام الدٌن، وحفظ الملة، وتحمٌك فإن 

الصالح والطالح لال هللا تعالى:  هوٌة األمة، وكذا األخذ على ٌد الظالم، وإال عّم العماب
ةا{ ]األنفال:  محصور  [، وهو ؼٌرٕ٘}َواتَّمُوا فِتْنَةا الَ تُِصٌبَنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّ

ا أشد  بؤصحاب الوالٌات فمط، بل جابز فعله آلحاد المسلمٌن، بشرط أن ال ٌجلب ضررا
 ٌن.من ضرر وجود المنكر، وعلى هذا كان تارٌخ المسلم

أن المسبولٌة االجتماعٌة لٌست خاصة بطرؾ دون آخر، وال بفرد دون فرد، وإنما هً  -ٕ
مسبولٌة جماعٌة ألن السفٌنة واحدة، فإن عرفت ؼرلت بكل من فٌها وإن نجت فإنها 

 تنجو بكل من فٌها.
 ؛ وهذا من تمام عدله وحكمته. خالؾ أمره ونهٌهومنها: إثبات شدة العماب من هللا لمن  -ٖ
: أن العلم بشدة عموبة هللا من أهم العلوم؛ ولهذا أمر هللا سبحانه وتعالى به ومنها -ٗ

 بخصوصه؛ ألنه ٌورث الخوؾ من هللا، والهرب من معصٌته.
ومنها: أن شدة العماب من كمال المعالِب، وبسط لوته، وسلطانه؛ وال ٌوصؾ هللا  -٘

اعلموا أن هللا شدٌد وتعالى: }سبحانه وتعالى إال بالكمال؛ بل أَمَرنا أن نعلم ذلن فً لوله 

 {.العماب
 
 المرآن

كُْم }َواْذكُُروا إِْذ أَْنتُْم لَِلٌٌل ُمْستَْضعَفُوَن فًِ اأْلَْرِض تََخافُوَن أَْن ٌَتََخط فَكُُم الن اُس فَآَواكُْم َوأٌَ دَ 
 [ٕٙ]األنفال : ({ ٕٙبِنَْصِرِه َوَرَزلَكُْم ِمَن الط ٌِّبَاِت لَعَل كُْم تَْشكُُروَن )

 التفسٌر:
للٌلو العدد ممهورون، تخافون أن ٌؤخذكم « مكة»واذكروا أٌها المإمنون نِعَم هللا علٌكم إذ أنتم بـ 
اكم بنصره علٌهم ٌوم « المدٌنة»الكفار بسرعة، فجعل لكم مؤوى تؤوون إلٌه وهو  « بدر»، ولوَّ

شكروا له على ما رزلكم وأنعم به ؛ لكً ت-التً من جملتها الؽنابم-، وأطعمكم من الطٌبات 
 علٌكم.
[، أي:" ٕٙلوله تعالى:}َواْذُكُروا إِْذ أَْنتُْم لَِلٌٌل ُمْستَْضعَفُوَن فًِ اأْلَْرِض{ ]األنفال :  

 .(ٖ)للٌلو العدد ممهورون"« مكة»واذكروا أٌها المإمنون نِعَم هللا علٌكم إذ أنتم بـ 
جل أصحاَب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومناصحة. ٌمول : وهذا تذكٌٌر من هللا عز و لال الطبري:" 

أطٌعوا هللا ورسوله ، أٌها المإمنون ، واستجٌبوا له إذا دعاكم لما ٌحٌٌكم ، وال تخالفوا أمَره وإن 
ل لكم منه ما  نه علٌكم بطاعتكم إٌاه ، وٌعّجِ أمركم بما فٌه علٌكم المشمة والشدة ، فإن هللا ٌهّوِ

فعل بكم إذ آمنتم به واتبعتموه وأنتم للٌٌل ٌستضعفكم الكفار فٌفتنونكم عن دٌنكم ،  تحبون ، كما
 .(ٗ)وٌنالونكم بالمكروه فً أنفسكم وأعراضكم"

                                                             
 .5ٖ٘/ ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن)سورة البمرة(: (ٔ)
 .5ٓ/ ٔتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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[، أي:" تخافون أن ٌؤخذكم الكفار ٕٙلوله تعالى:}تََخافُوَن أَْن ٌَتََخطَّفَكُُم النَّاُس{ ]األنفال :  
 .(ٔ)بسرعة"
 .(ٕ)تخافون منهم أن ٌتخطفوكم فٌمتلوكم وٌصطلموا جمٌعكم"لال الطبري: أي:" 
كان هذا الحً من العرب أذلَّ الناس ذال وأشماهُ عٌشاا، وأجوَعه بطوناا،  لال لتادة:" 

وأعراه جلوداا، وأبٌنَه ضبلال مكعومٌن، على رأس حجر، بٌن األسدٌن فارس والروم، وال وهللا 
ي ما فً ببلدهم ٌومبذ من شًء ٌحسدون ع ًٌّا، ومن مات منهم ُرّدِ لٌه، من عاش منهم عاش شم

فً النار، ٌوكلون وال ٌؤكلون، وهللا ما نعلم لبٌبل من حاضر أهل األرض ٌومبذ كانوا أشرَّ منهم 
فمكن به فً الببلد، ووسَّع به فً الرزق، وجعلكم به ملوكاا على  منزال حتى جاء هللا باإلسبلم،

 ما رأٌتم، فاشكروا هللا على نعمه، فإن ربكم منعٌم ٌحب الشكر، رلاب الناس. فباإلسبلم أعطى هللا
 .(ٖ)"وأهل الشكر فً مزٌد من هللا تبارن وتعالى

ٌَتََخطَّفَكُُم النَّاُس{ ]األنفال :    [، وجهان:ٕٙوفً لوله تعالى:}تََخافُوَن أَْن 
 .(٘)، ولتادة(ٗ)أحدهما : ٌعنً بالناس كفار لرٌش ، لاله عكرمة

 .(2)، وهو مروي عن لتادة أٌضا(ٙ): فارس والروم ، لاله وهب بن منبه والثانً
لال الطبري:" وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب ، لوُل من لال: عُنً بذلن  

مشركو لرٌش، ألن المسلمٌن لم ٌكونوا ٌخافون على أنفسهم لبل الهجرة من ؼٌرهم ، ألنهم 
 .(1)وأشدَّهم علٌهم ٌومبذ ، مع كثرة عددهم ، وللة عدد المسلمٌن"كانوا أدنى الكفار منهم إلٌهم ، 

[، أي:" فجعل لكم مؤوى تؤوون إلٌه وهو ٕٙلوله تعالى:}فَآَواكُْم{ ]األنفال :  
 .(5)«"المدٌنة»

 .(ٓٔ)ٌمول : فجعل لكم مؤوى تؤوون إلٌه منهم.. ٌعنً : آواكم المدٌنة" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)ل : إلى األنصار بالمدٌنة"عن السدي : "}فآواكم{، لا 

 .(ٕٔ)عن عكرمة : "}فآواكم وأٌدكم بنصره ورزلكم من الطٌبات{ ، ٌعنً بالمدٌنة" 
اكم بنصره علٌهم ٌوم ٕٙلوله تعالى:}َوأٌَََّدكُْم ِبنَْصِرِه{ ]األنفال :   [، أي:" ولوَّ
 .(ٖٔ)«"بدر»

 .(ٗٔ)ٌمول : ولواكم بنصره علٌهم حتى لتلتم منهم من لتلتم ببدر،" لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)عن السدي : "}وأٌدكم بنصره، وهإالء أصحاُب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، أٌدهم بنصره ٌوم بدر" 
التً -[، أي:" وأطعمكم من الطٌبات ٕٙلوله تعالى:}َوَرَزلَكُْم ِمَن الطٌَِّّبَاِت{ ]األنفال :  
 .(ٙٔ)"-الؽنابم من جملتها
ٌمول : وأطعمكم ؼنٌمتهم حبلال طٌباا " لال الطبري:" 

(ٔ). 

                                                             
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22ٗ-2ٙٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .25ٗ-21ٗ/ٖٔ(:ص5ٔ5٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .22ٗ/ٖٔ(:ص5ٔٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .21ٗ/ٖٔ(:ص5ٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .21ٗ/ٖٔ(:ص5ٔ1٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .25ٗ-21ٗ/ٖٔ(:ص5ٔ5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .25ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .25ٗ، 22ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .25ٗ/ٖٔ(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .25ٗ/ٖٔ(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .22ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .25ٗ/ٖٔ(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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[، أي:" لكً تشكروا له على ما رزلكم وأنعم ٕٙلوله تعالى:}لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن{ ]األنفال :  
 .(ٕ)به علٌكم"
ٌمول : لكً تشكروه على ما رزلكم وأنعم به علٌكم من ذلن وؼٌره من  لال الطبري:" 
 .(ٖ)عندكم" نعمه

ٌنبه تعالى عباده المإمنٌن على نعمه علٌهم وإحسانه  لال ابن كثٌر:فً تفسٌر اآلٌة:" 
اهم ونصرهم ، وفمراء عالة فرزلهم  إلٌهم ، حٌث كانوا للٌلٌن فكثَّرهم ، ومستضعفٌن خابفٌن فموَّ
من الطٌبات ، واستشكرهم فؤطاعوه ، وامتثلوا جمٌع ما أمرهم. وهذا كان حال المإمنٌن حال 

ٌخافون أن ٌتخطفهم الناس من سابر ببلد هللا ، من  ممامهم بمكة للٌلٌن مستخفٌن مضطرٌن
مشرن ومجوسً ورومً ، كلهم أعداء لهم لملتهم وعدم لوتهم، فلم ٌزل ذلن دأبهم حتى أذن هللا 
لهم فً الهجرة إلى المدٌنة ، فآواهم إلٌها ، ولٌََّض لهم أهلها، آووا ونصروا ٌوم بدر وؼٌره 

 .(ٗ)طاعة هللا وطاعة رسوله" وآَسوا بؤموالهم ، وبذلوا ُمَهجهم فً
 الفوابد:
 وجوب ذكر النعم لشكرها بطاعة هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. -ٔ
وجوب شكر النعم بحمد هللا تعالى والثناء علٌه واالعتراؾ بالنعمة له والتصرؾ فٌها  -ٕ

 حسب مرضاته.
 
 المرآن

َ َوالر   ({ ]األنفال : 1ٕسُوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتِكُْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَُخونُوا ّللا 
ٕ1] 

 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تخونوا هللا ورسوله بترن ما أوجبه هللا علٌكم 
 أمانة ٌجب الوفاء بها.وفِْعل ما نهاكم عنه، وال تفرطوا فٌما ابتمنكم هللا علٌه، وأنتم تعلمون أنه 

 فً سبب نزول هذه اآلٌة الكرٌمة والتً بعدها، وجوه: 
فمال: إن أبا سفٌان فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها: عن جابر: "أن أبا سفٌان خرج من مكة، فؤتى جبرٌل النبً 

كذا وكذا؛ فاخرجوا إلٌه أبا سفٌان فً مكان  ألصحابه: "إن -ملسو هيلع هللا ىلص  -مكان كذا وكذا، فمال النبً 
واكتموا"، لال: فكتب رجل من المنافمٌن إلى أبً سفٌان: أن دمحماا ٌرٌدكم؛ فخذوا حذركم؛ فؤنزل 

ُسوَل َوتَُخونُوا أََماَناتِكُْم{"-تعالى-هللا  َ َوالرَّ : }اَل تَُخونُوا َّللاَّ
 . ]ضعٌؾ[(٘)
َ َوالرَّ  ُسوَل َوتَُخونُوا أََماَناتِكُْم{؛ لال: نزلت فً أبً والثانً: عن الزهري؛ لوله: }اَل تَُخونُوا َّللاَّ

فؤشار إلى حلمه أنه الذبح، لال الزهري: فمال أبو لبابة: وهللا ال أذوق  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لبابة بعثه رسول هللا 
ا وال شراباا حتى ، فمكث سبعة أٌام ال ٌذوق طعاما ًّ ا حتى أموت أو ٌتوب هللا عل ا وال شرابا  طعاما
خّر مؽشٌاا علٌه، ثم تاب هللا علٌه، فمٌل: ٌا أبا لبابة لد تٌب علٌن، لال: وهللا ال أحل نفسً حتى 

هو الذي ٌحلنً، فجاءه فحله بٌده، ثم لال أبو لبابة: إن من توبتً أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌكون رسول هللا 

                                                                                                                                                                               
 .22ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .22ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٗ-ٓٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
: ثنا الماسم بن بشر بن معروؾ ثنا شبابة بن 1ٓٗ/ٖٔ(:ص5ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(٘)

 سوار ثنا دمحم بن المحرم لال: لمٌت عطاء بن أبً رباح فحدثنً لال: حدثنً جابر )فذكره(.
 للنا: دمحم هذا لم نجد له ترجمة بعد طول بحث.

 .( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ1ٗ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .(: "هذا حدٌث ؼرٌب جداا، وفً سنده وسٌاله نظر"ٖٖٔ/ ٖولال الحافظ ابن كثٌر فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
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ٌجزبن الثلث أن تصدق أهجر دار لومً التً أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالً، لال: 
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)به"

إلى لرٌظة وكان  -رضً هللا عنه-بعث أبا لبابة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن الكلبً: "أن رسول هللا 
ا لهم، فؤومؤ بٌده؛ أي: الذبح؛ فؤنزل هللا  سُوَل -تعالى-حلٌفا َ َوالرَّ : }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُخونُوا َّللاَّ

المرأة أبً لبابة: "أٌصلً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -({، فمال رسول هللا 2ٕنُوا أََمانَاتِكُْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )َوتَُخو
وٌصوم وٌؽتسل من الجنابة؟ "، فمالت: إنه لٌصلً وٌصوم وٌؽتسل من الجنابة وٌحب هللا 

وم وأؼتسل من الجنابة، ورسوله، فبعث إلٌه؛ فؤتاه فمال: ٌا رسول هللا! وهللا إنً ألصلً وأص
وإنما نهست إلى النساء والصبٌان فولعت لهم، فما زالت فً للبً حتى عرفت أنً خنت هللا 

 . ]موضوع[(ٕ)ورسوله"
وروي عن لبابة بنت أبً لبابة؛ لالت: "كنت أنا صاحبته فكان ٌمول: شدي وثاق عدو 

فناداه: ٌا أخً، هلم أكلمن؟ فمال: هللا الذي خان هللا ورسوله، فمر به أبو رفاعة بن عبد المنذر 
فمالوا: هو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال، وهللا ال أكلمن أبداا، حتى ٌرضً هللا عنن ورسوله، فسؤل عنه رسول هللا 

ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل  فً المسجد وأخبروه بخبره، فمال: "لو جاءنً؛ لكان لً فٌه أمر"؛ فنزلت: }
ِ{ ]التوبة:  تَُخونُوا َّللاََّ  سُوَل{ اآلٌة، ونزلت اآلٌة األخرى فٌه: }َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر َّللاَّ َوالرَّ
 . ]ضعٌؾ[(ٖ)["ٙٓٔ

ا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عكرمة؛ لال: "لما كان شؤن بنً لرٌظة، بعث إلٌهم النبً  رضً هللا -علٌا
علٌه -، وجاء جبرٌل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ً رسول هللا فٌمن كان عنده من الناس انتهى إلٌهم؛ ولعوا ف -عنه
: فلكؤنً أنظر إلى -رضً هللا عنها-على فرس أبلك، فمالت عابشة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى رسول هللا  -السبلم

؟ ، فملت: هذا دحٌة ٌا رسول هللا-علٌه السبلم-مسح الؽبار عن وجه جبرٌل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
 -لال: "هذا جبرٌل"، فمال: ٌا رسول هللا! ما ٌمنعن من بنً لرٌظة أن تؤتٌهم؟ فمال رسول هللا 

: "إنً أدخل فرشً هذا علٌهم"، فركب -علٌه السبلم-: "فكٌؾ لً بحصنهم؟ "، فمال جبرٌل -ملسو هيلع هللا ىلص 
ا معروراا، فلما رآه علً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا  ، لال: ٌا رسول هللا! ال علٌن أن -هللا عنهرضً -فرسا

فمال: "ٌا إخوة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال تؤتٌهم؛ فإنهم ٌشتمونن، فمال: "كبل إنها ستكون تحٌة"، فؤتاهم النبً 
ا. . .؟! فمالوا: ال ننزل على حكم دمحم   -المردة والخنازٌر!! "؛ فمالوا: ٌا أبا الماسم ما كنت فحاشا

ولكننا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا؛ فحكم فٌهم: أن تمتل مماتلتهم، وتسبً  - ملسو هيلع هللا ىلص
ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذرارٌهم؛ فمال رسول هللا  : "بذلن طرلنً الملن سحراا"؛ فنزل فٌهم: }

سُوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتِ  َ َوالرَّ رضً هللا -({؛ نزلت فً أبً لبابة 2َٕوأَْنتُْم تَْعلَُموَن ) كُمْ تَُخونُوا َّللاَّ
، ال -رضً هللا عنه-، أشار إلى بنً لرٌظة حٌن لالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ -عنه

 . ]ضعٌؾ[(ٗ)تفعلوا؛ فإنه الذبح، وأشار بٌده إلى حلمه"

                                                             
، من طرٌك سنٌد صاحب "التفسٌر": ثنً 1ٕٗ-1ٔٗ/ٖٔ(:ص5ٕٖ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 أبو سفٌان عن معمر عن الزهري به.
 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه علتان:

 ولى: اإلرسال.األ
 .الثانٌة: سنٌد صاحب "التفسٌر" ضعٌؾ؛ كما تمدم مراراا، ثم إن أبا سفٌان هذا لم نعرفه

 ( ونسبه لعبد بن حمٌد.5ٗ، 1ٗ/ ٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)
 للنا: الكلبً كذاب، وهو مع ذلن معضل.

. 
( من طرٌك بهلول بن 21ٕ1رلم  1ٖٖٗ، 2ٖٖٗ/ ٙأخرجه أبو نعٌم األصبهانً فً "معرفة الصحابة" )(ٖ)

وفً المطبوع: -: ثنا موسى بن عبٌدة عن سعٌد بن جبٌر -وفً المطبوع: مرزوق، وهو خطؤ؛ فلٌحرر-مورق 
 مولى أبً لبابة وٌعموب بن زٌد عن لبابة به. -جبرٌل!! 

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ موسى بن عبٌدة ضعٌؾ؛ كما فً "التمرٌب".
 .(55ٖ/ ٗفً "اإلصابة" ) -رحمه هللا-ابن حجر  وبه أعله الحافظ

 ( ونسبه البن مردوٌه.5ٗ/ ٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٗ)
 .للنا: وهو ضعٌؾ؛ إلرساله
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َ وروي عن عبد هللا بن أبً لتادة، ٌمول: "نزلت: }ٌَاأٌََُّها الَّ  ِذٌَن آَمنُوا اَل تَُخونُوا َّللاَّ
سُوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتِكُْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )  . ]ضعٌؾ[(ٔ)({ فً أبً لبابة "2َٕوالرَّ

 . ]ضعٌؾ جداا[(ٕ)والثالث: عن المؽٌرة بن شعبة؛ لال: "نزلت هذه اآلٌة فً لتل عثمان"
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال : إن هللا نهى المإمنٌن عن  لال الطبري:" 

خٌانته وخٌانة رسوله ، وخٌانة أمانته وجابز أن تكون نزلت فً أبً لبابة وجابز أن تكون نزلت 
 .(ٖ)فً ؼٌره ، وال خبر عندنا بؤّيِ ذلن كان ٌجب التسلٌم له بصحته"

امة ، وإن صح أنها وردت على سبب والصحٌح أن اآلٌة ع لال الحافظ ابن كثٌر :"
خاص ، فاألخذ بعموم اللفظ ال بخصوص السبب عند الجماهٌر من العلماء. والخٌانة تعم الذنوب 

 .(ٗ)"الصؽار والكبار البلزمة والمتعدٌة
[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله 2ٕلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال :  

 .(٘)وعملوا بشرعه"
سُوَل{ ]األنفال :   َ َوالرَّ [، أي:" ال تخونوا هللا ورسوله بترن 2ٕلوله تعالى:}اَل تَُخونُوا َّللاَّ

ما أوجبه هللا علٌكم وفِْعل ما نهاكم عنه"
(ٙ). 

ال تنمصوا هللا حموله علٌكم من فرابضه ، وال رسوله من واجب  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(2)طٌعوهما فٌما أمراكم به ونهٌاكم عنه"طاعته علٌكم ، ولكن أ

 وفً خٌانة هللا، لوالن: 
 .(1)أحدهما: ترن فرابضه. لاله ابن عباس

 والثانً: معصٌة رسوله. 
 وفً خٌانة الرسول، لوالن: 

 .(ٓٔ)، وابن إسحاق(5)أحدهما: مخالفته فً السر بعد طاعته فً الظاهر. لاله عروة بن الزبٌر

 .(ٔٔ)وارتكاب معصٌته. لاله ابن عباسوالثانً: ترن سنته 
سُوَل{ ]األنفال :  َ َوالرَّ  [، ثبلثة ألوال:2ٕوذكر الماوردي فً لوله تعالى:}اَل تَُخونُوا َّللاَّ

أحدهما: ال تخونوا هللا سبحانه والرسول علٌه السبلم كما صنع المنافمون فً خٌانتهم ، لاله 
 .(ٕ)، وابن زٌد(ٔ)، والسدي(ٕٔ)الحسن

                                                             
رلم  ٕ٘ٓ/ ٘، وسعٌد بن منصور فً "سننه" )1ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

( من طرٌك ابن عٌٌنة ثنا إسماعٌل بن أبً خالد 152٘رلم  1ٗٙٔ/ ٘(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )512
 لال: سمعت عبد هللا بن أبً لتادة به.

 للنا: وهذا إسناد صحٌح رجاله ثمات؛ لكنه مرسل.
 .( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ1ٗ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

: ثنً الحارث بن أبً أسامة ثنا عبد العزٌز بن 1ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)
 أبان ثنا ٌونس بن الحارث الطابفً ثنا دمحم بن عبد هللا بن عون الثمفً عن المؽٌرة به.

 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ جداا؛ فٌه علل:
 األولى: عبد العزٌز بن أبان؛ مترون الحدٌث، وكذبه ابن معٌن وؼٌره؛ كما فً "التمرٌب".

 ٌونس بن الحارث الطابفً؛ ضعٌؾ؛ كما فً "التمرٌب".الثانٌة: 
 .الثالثة: دمحم بن عبد هللا هذا لم نعرفه ولم نجد له ترجمة

 .1ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٙٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٙٔ/٘(:ص152ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص1525انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٗٗ/ٖٔ(:ص5ٕ5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص1521انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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 : ال تخونوا هللا والرسول فٌما جعله لعباده من أموالكم .والثانً 
 .(ٖ)والثالث: أن خٌانة هللا بمعصٌة رسوله، وخٌانة الرسول ، بمعصٌة كلماته. أفاده الماوردي

[، أي:" وال تفرطوا فٌما ابتمنكم هللا 2ٕلوله تعالى:}َوتَُخونُوا أََماَناتِكُْم{ ]األنفال :  
 .(ٗ)علٌه"
 .(٘)وتنمصوا أدٌانكم ، وواجب أعمالكم ، والزَمها لكم" ي:"لال الطبري:أ 
ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن }ٌمال لعاصً المسلمٌن: خابن، ألنّه مإتمن على دٌنه. لال:  لال ابن لتٌبة:" 

سُوَل َوتَُخونُوا أَماناتِكُْم ]األنفال:  َ َوالرَّ [. ٌرٌد المعاصً، ولال هللا تعالى: 2ٕآَمنُوا ال تَُخونُوا َّللاَّ
ُ أَنَّكُْم كُْنتُْم تَْختانُوَن أَْنفَُسكُمْ }  .(ٙ)"[ أي: رتخونونها بالمعصٌة12ٔ]البمرة:  {َعِلَم َّللاَّ

 ، ثبلثة ألوال:«اناتاألم»وفً المراد بـ
 . (2)أحدها: أنها الفرابض، لاله ابن عباس 

 . (1)وفً خٌانتها لوالن: أحدهما: تنمٌصها.  لاله ابن عباس
 . (5)والثانً: تركها

 ، فٌكون المعنى: ال تظهروا اإلٌمان وتبطنوا الكفر.(ٓٔ)والمول الثانً: أنها الدٌن، لاله ابن زٌد
أفاده ابن  كل مإتمن، وٌإكده نزولها فً ما جرى ألبً لبابة.والثالث: أنها عامة فً خٌانة 

 .(ٔٔ)الجوزي
[، أي:" وأنتم تعلمون أنه أمانة ٌجب الوفاء 2ٕلوله تعالى:}َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]األنفال :  
 .(ٕٔ)بها"

 .(ٖٔ)أنها الزمة علٌكم ، وواجبة بالحجج التً لد ثبتت هلل علٌكم" لال الطبري:أي:" 
زٌد فً لول هللا :"}وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون{، لال: لد فعل ذلن عن ابن  

 .(ٗٔ)المنافمون، وهم ٌعلمون أنهم كفار ٌظهرون اإلٌمان"

 الفوابد:
 تحرٌم الخٌانة مطلما وأسوأها ما كان خٌانة هلل ورسوله. -ٔ
المنافك ثبلث: إذا حدث كذب، لال ملسو هيلع هللا ىلص: "آٌة ، الخٌانة فً األمانة من صفات المنافمٌنأن  -ٕ

، فالخٌانة فً األمانة سواء كانت هذه األمانة ماال (٘ٔ)وإذا وعد أخلؾ، وإذا ابتمن خان"
أو سرا من األسرار أو عمبل من األعمال: كموظؾ وكل إلٌه أن ٌموم بعمل فخان فٌه، 
أو مماول تعهد بإلامة عمل أو مشروع من المشارٌع فخان فٌه وؼش فٌه هذا من 

لخٌانة، فالخٌانة لد تكون فً األموال ولد تكون فً األسرار التً ٌإتمن علٌها، إما من ا
 األفراد وإما من والة األمور.

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٗ/ٖٔ(:ص5ٕ2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص152ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٙٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٙتاوٌل مشكل المرآن: (ٙ)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص151ٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٗٙٔ/٘(:ص151ٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: زاد المسٌر: (5)
 .1٘ٙٔ/٘(:ص151ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 ، وانظر: سبب نزول اآلٌة.ٖٕٓ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٙٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1٘ٙٔ/٘(:ص151ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
( ، والنسابً: اإلٌمان وشرابعه ٖٕٔٙوالترمذي: اإلٌمان )( ، 5٘( ، ومسلم: اإلٌمان )ٖٖالبخاري: اإلٌمان )(٘ٔ)

 .(ٖٙ٘/ٕ، 52ٖ/ٕ، 2ٖ٘/ٕ( ، وأحمد )ٕٔٓ٘وشرابعه )
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وكذلن تكون األمانة أٌضا فً األعمال والعهد التً ٌتعهد بها، فٌجب علٌه أن 
هنٌا، ٌفً بما التزم به وما عهد إلٌه المٌام به، سواء كان عمبل وظٌفٌا أو كان عمبل م

عهد إلٌه بعمل ٌموم به من بناء أو ؼٌر ذلن أو مماولة أو ؼٌر ذلن، فٌجب أن ٌكون 
أمٌنا فٌما اإتمن علٌه، فإن خان فإن هللا سبحانه وتعالى توعد الخابنٌن؛ لال تعالى: }وأن 
هللا ال ٌهدي كٌد الخابنٌن{ ، لال سبحانه وتعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تخونوا هللا 

( { ، }إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات 2ٕول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )والرس
( { ، إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات 1إلى أهلها{ ، }والذٌن هم ألماناتهم وعهدهم راعون )

 التً تعظم من شؤن األمانة، وتؤمر بحفظها وأدابها كما تحملها اإلنسان.
ٖ-  
حكمه منفذا لنظامه منمادا لتشرٌعه، أو عطل من أحب ؼٌر هللا معظما مستسلما لأنه  -ٗ

حدود هللا ولم ٌمم بؤوامره وٌحافظ على شرٌعته فهو خابن هلل ورسوله، نالض لهذا العهد 
  .العظٌم

 
 المرآن

َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظٌٌم )  [1ٕ ({ ]األنفال :1ٕ}َواْعلَُموا أَن َما أَْمَوالُكُْم َوأَْواَلُدكُْم فِتْنَةٌ َوأَن  ّللا 

 التفسٌر:
أن أموالكم التً استخلفكم هللا فٌها، وأوالدكم الذٌن وهبهم هللا لكم  -أٌها المإمنون-واعلموا 

اختبار من هللا وابتبلء لعباده؛ لٌعلم أٌشكرونه علٌها وٌطٌعونه فٌها، أو ٌنشؽلون بها عنه؟ 
 واعلموا أن هللا عنده خٌر وثواب عظٌم لمن اتماه وأطاعه.

أٌها -[، أي:" واعلموا 1ٕ:}َواْعلَُموا أَنََّما أَْمَوالُكُْم َوأَْواَلُدكُْم فِتْنَةٌ{ ]األنفال : لوله تعالى 

أن أموالكم التً استخلفكم هللا فٌها، وأوالدكم الذٌن وهبهم هللا لكم اختبار من هللا  -المإمنون
 .(ٔ)عنه؟"وابتبلء لعباده؛ لٌعلم أٌشكرونه علٌها وٌطٌعونه فٌها، أو ٌنشؽلون بها 

أي:اختبار وامتحان منه لكم ؛ إذ أعطاكموها لٌعلم أتشكرونه علٌها لال ابن كثٌر:" 
وتطٌعونه فٌها، أو تشتؽلون بها عنه ، وتعتاضون بها منه ؟ كما لال تعالى : } إِنََّما أَْمَوالُُكْم 

ُ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظٌٌم { ]التؽابن :  ٌِْر فِتْنَةا { َ٘ٔوأَْوالُدكُْم فِتْنَةٌ َوَّللاَّ ّرِ َواْلَخ [ ، ولال : } َوَنْبلُوكُْم بِالشَّ
ِ ٖ٘]األنبٌاء :  [ ، ولال تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تُْلِهكُْم أَْمَوالُكُْم َوال أَْوالُدكُْم عَْن ِذْكِر َّللاَّ

[ ، ولال تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنَّ 5ن : َوَمْن ٌَْفَعْل ذَِلَن فَؤُولَبَِن هُُم اْلَخاِسُروَن { ]المنافمو
ا لَكُْم فَاْحذَُروهُْم { اآلٌة ]التؽابن :   .(ٕ)["ِٗٔمْن أَْزَواِجكُْم َوأَْوالِدكُْم َعُدوًّ

لال الفخر:" لما كان الداعً إلى اإللدام على الخٌانة هو حب األموال واألوالد. نبه  
العالل ٌحترز عن المضار المتولدة من ذلن الحب. فمال: } أَنََّما تعالى على أنه ٌجب على 

 .(ٖ)أَْمَوالُكُْم َوأَْواَلُدكُْم فِتْنَةٌ{، ألنها تشؽل الملب بالدنٌا، وتصٌر حجابا عن خدمة المولى"
َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظٌٌم{ ]األنفال :   خٌر  [، أي:" واعلموا أن هللا عنده1ٕلوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٗ)وثواب عظٌم لمن اتماه وأطاعه"
أي : ثوابه وعطاإه وجناته خٌر لكم من األموال واألوالد ، فإنه لد ٌوجد  لال ابن كثٌر:" 

منهم عدو ، وأكثرهم ال ٌؽنً عنن شٌبا ، وهللا ، سبحانه ، هو المتصرؾ المالن للدنٌا واآلخرة ، 
 .(٘)ولدٌه الثواب الجزٌل ٌوم المٌامة"

. وروي عن (ٔ)أخرج ابن أبً حاتم عن أبً هرٌرة: " }أجر عظٌم{، لال: الجنة" 
 .(ٕ)الحسن، وسعٌد بن جبٌر، وعكرمة والضحان ولتادة نحو ذلن

                                                             
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2٘ٗ/٘ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)



ٕٙٔ 
 

[، و ٔٔوإذا لال هللا تعالى: }أجر عظٌم{، و }أجر كرٌم{ ]ٌس:  لال المرطبً:" 
 .(ٖ)[، فمن ذا الذي ٌمدر لدره؟ "ٔٔ}أجر كبٌر{ ]هود: 
تعالى : "ابن آدم ، اطلبنً تَجدنً ، فإن َوَجْدتَنًِ وَجْدَت كل شًء ،  األثر ٌمول هللاوفً 

 .(ٗ)وإن فُتَُّن فاتن كل شًء ، وأنا أحب إلٌن من كل شًء"
ثبلثة من كن فٌه وجد بهن حبلوة اإلٌمان أن " وفً الصحٌح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:

ٌه مما سواهما وأن ٌحب المرء ال ٌحبه إال هلل وأن ٌكره أن ٌعود فى ٌكون هللا ورسوله أحب إل
 .(٘)"الكفر بعد إذ أنمذه هللا منه كما ٌكره أن ٌلمى فى النار

بل حب رسوله ممدم على األوالد واألموال والنفوس ، كما ثبت فً الصحٌح أنه ، علٌه 
أحب إلٌه من نفسه وأهله وماله  السبلم ، لال : "والذي نفسً بٌده ، ال ٌإمن أحدكم حتى أكون

 .(ٙ)والناس أجمعٌن"
 الفوابد:
 فً المال واألوالد فتنة لد تحمل على خٌانة هللا ورسوله، فٌلحذرها المإمن. -ٔ
جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإلٌه، أجراا لفاعله؛  إذومنها: كرم هللا عز وجل  -ٕ

 كاألجٌر إذا استؤجرته فإن أجره ثابت الزم.
َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظٌٌم{ ، لال تعالى:بذكر الوعدالترؼٌب  -ٖ  .:}َوأَنَّ َّللاَّ
 

 المرآن
َ ٌَْجعَْل لَكُْم فُْرلَانًا َوٌَُكفِّْر َعْنكُْم َسٌِّئَاتِكُْم َوٌَْغفِ  ُ ذُو }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِْن تَت مُوا ّللا  ْر لَكُْم َوّللا 

 [1ٕنفال : ({ ]األ1ٕاْلفَْضِل اْلعَِظٌِم )
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه إن تتموا هللا بفعل أوامره واجتناب نواهٌه ٌجعل 
لكم فصبل بٌن الحك والباطل، وٌَمُح عنكم ما سلؾ من ذنوبكم وٌسترها علٌكم، فبل ٌإاخذكم بها. 

 وهللا ذو اإلحسان والعطاء الكثٌر الواسع.
 [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله5ٕأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال :  لوله تعالى:}ٌَا
 .(2)وعملوا بشرعه"

:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن -مارضً هللا عنه- لال ابن عباس
 .(ٔ)آمنوا{، إال كان على شرٌفها وأمٌرها"

                                                                                                                                                                               
 .1ٔ2/ ٖ(: ص ٘ٔ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم )(ٔ)
 .1ٔ2/ ٖ(: ص ٘ٔ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم )(ٕ)
 .ٓٔٔ/ ٙ(تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٕٗ/ٗ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)

ٌا ابن آدم خلمتن لعبادتً فبل تلعب وتكلفت برزلن فبل  »لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة :" وفً حدٌث إسرابٌلً
 «.ء، وأنا أحب إلٌن من كل شًءتتعب فاطلبنً تجدنً؛ فإن وجدتنً وجدت كل شًء؛ وإن فتن فاتن كل شً

 . ٕ٘/1مجموع فتاوى شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 
وكذا ذكره العبلمة ابن المٌم حٌث لال :"وفً األثر اإللهى: ابن آدم خلمتن لعبادتً فبل تلعب وتكفلت برزلن فبل 

ٌن من كل تتعب ابن آدم أطلبنً تجدنً فان وجدتنً وجدت كل شًء وإن فاتن، فاتن كل شًء وأنا أحب ال
 .ٓٗٔ/ٔشًء ...". الجواب الكافً 

( ، والبخارى ٕٕٔٓٔ، رلم ٖٓٔ/ٖ( ، وأحمد )5٘5ٔ، رلم ٕٗٙحدٌث أنس: أخرجه الطٌالسى )ص (٘)
( ، ولال: حسن صحٌح. ٕٕٗٙ، رلم ٘ٔ/٘( ، والترمذى )ٖٗ، رلم ٙٙ/ٔ( ، ومسلم )ٙٔ، رلم ٗٔ/ٔ)

 والنسابى فى الكبرى
 ( .1ٖٕ، رلم 2ٗٗ/ٔ( ، وابن حبان )ٖٖٓٗ، رلم 1ٖٖٔ/ٕه )( ، وابن ماج2ٔ1ٔٔ، رلم 2ٕ٘/ٙ)

( : فٌه فضال بن جبٌر ال ٌحل ٘٘/ٔ( ، لال الهٌثمى )1ٓٔ5، رلم ٕٕٙ/1حدٌث أبى أمامة: أخرجه الطبرانى )
 .االحتجاج به

 .(ٗٔصحٌح البخاري برلم )(ٙ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)



ٕٕٙ 
 

الحكم بالنداء، دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر 
انتباه المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ 

 .(ٕ)وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن -رضً هللا عنه-لال ابن مسعود  آَمنُوا{ فؤرعها : "إذا سمعت هللا ٌمول: }

 . (ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
َ ٌَْجَعْل لَكُْم فُْرلَاناا{ ]األنفال :   [، أي:" إن تتموا هللا بفعل 5ٕلوله تعالى:}إِْن تَتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٖ)أوامره واجتناب نواهٌه ٌجعل لكم فصبل بٌن الحك والباطل"
ول تعالى ذكره: ٌا أٌها الذٌن صّدلوا هللا ورسوله، إن تتموا هللا بطاعته لال الطبري:" ٌم 

وأداء فرابضه، واجتناب معاصٌه، وترن خٌانته وخٌانة رسوله وخٌانة أماناتكم }ٌجعل لكم 
فرلاناا{، ٌمول: ٌجعل لكم فصبل وفْرلا بٌن حمكم وباطل من ٌبؽٌكم السوء من أعدابكم المشركٌن، 

 .(ٗ)م، وإعطابكم الظفر بهم"بنصره إٌاكم علٌه
َ ٌَْجعَْل لَكُْم فُْرلَاناا{ ]األنفال :    [، خمسة ألوال:5ٕوفً لوله تعالى:}إِْن تَتَّمُوا َّللاَّ

ا{، أي: هداٌة وفصبل فً للوبكم، تفرلون بها بٌن الحك والباطل ، لاله  أحدها : معنى }فرلانا
 .(2)، وابن إسحاق(ٙ)، وابن زٌد(٘)عروة بن الزبٌر

لال ابن كثٌر:" وهذا التفسٌر من ابن إسحاق أعم مما تمدم ولد ٌستلزم ذلن كله ؛ فإن من  
اتمى هللا بفعل أوامره وترن زواجره ، وفك لمعرفة الحك من الباطل ، فكان ذلن سبب نصره 

وؼفرها  -وهو محوها  -ونجاته ومخرجه من أمور الدنٌا ، وسعادته ٌوم المٌامة ، وتكفٌر ذنوبه 
َ  -رها عن الناس : ست سبباا لنٌل ثواب هللا الجزٌل ، كما لال تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

 ُ ا تَْمشُوَن بِِه َوٌَْؽِفْر لَكُْم َوَّللاَّ ٌِْن ِمْن َرْحَمتِِه َوٌَْجَعْل لَكُْم نُورا   َؼفُوٌر َرِحٌٌم {َوآِمنُوا ِبَرسُوِلِه ٌُْإتِكُْم ِكْفلَ
 .(1)["1ٕ]الحدٌد : 

ا فً الدنٌا واآلخرة ، لاله ابن عباس ، (ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، ومجاهد(5)والثانً : ٌعنً: مخرجا
 .(ٖٔ)، واختاره ابن لتٌبة(ٕٔ)والضحان

، (2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)، ولتادة(٘ٔ)، ومجاهد أٌضا(ٗٔ)والثالث : ٌعنً نجاة ، لاله ابن عباس أٌضا
 .(1ٔ)والسدي

                                                                                                                                                                               

 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٖٖ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٕ)

 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .12ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙٙٔ/٘(:ص155ٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٓٗ/ٖٔ(:ص5٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .15ٗ/ٖٔ(:ص5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .15ٗ-11ٗ/ٖٔ(:ص5ٗٔ٘ٔ)-(5ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .15ٗ/ٖٔ(:ص5ٗ1٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .15ٗ/ٖٔ(:ص5ٗٙ٘ٔ(، و)5ٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .21ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .5ٓٗ/ٖٔ(:ص5ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٓٗ-15ٗ/ٖٔ(:ص5٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٓٗ/ٖٔ(:ص5ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .15ٗ/ٖٔ(:ص5ٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٓٗ/ٖٔ(:ص5٘ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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ا ونصراا،   .ومنه لوله }ٌوم الفرلان ٌوم التمى الجمعان{، أي: ٌوم الفتح والنصروالرابع : فتحا
 .(ٔ)لاله الفراء

ا : ٌفرق بٌنكم وبٌن الكافر فً اآلخرة . أفاده الماوردي  .(ٕ)خامسا
[، أي:" وٌَمُح عنكم ما سلؾ من 5ٕلوله تعالى:}َوٌَُكفِّْر َعْنكُْم َسٌِّبَاتِكُْم{ ]األنفال :  
 .(ٖ)ذنوبكم"
 .(ٗ)طبري:" ٌمول: وٌمحو عنكم ما سلؾ من ذنوبكم بٌنكم وبٌنه"لال ال 
 .(٘)[، أي:" وٌسترها علٌكم، فبل ٌإاخذكم بها"5ٕلوله تعالى:}َوٌَْؽِفْر لَكُْم{ ]األنفال :  
 .(ٙ)لال الطبري:" ٌمول: وٌؽطٌها فٌسترها علٌكم، فبل ٌإاخذكم بها" 
. وروي عن الثوري مثل (2)لمن ٌشاء"عن مجاهد فً لوله :"}ٌؽفر{ الكثٌر من الذنوب  
 .(1)ذلن

امتثال العبد لتموى ربه عنوان السعادة، وعبلمة الفبلح، ولد رتب  لال الشٌخ السعدي:" 
هللا على التموى من خٌر الدنٌا واآلخرة شٌبا كثٌرا، فذكر هنا أن من اتمى هللا حصل له أربعة 

 أشٌاء، كل واحد منها خٌر من الدنٌا وما فٌها:
ول: الفرلان: وهو العلم والهدى الذي ٌفرق به صاحبه بٌن الهدى والضبلل، والحك والباطل، األ

 والحبلل والحرام، وأهل السعادة من أهل الشماوة.
الثانً والثالث: تكفٌر السٌبات، ومؽفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل فً اآلخر عند اإلطبلق 

 بالذنوب الصؽابر، ومؽفرة الذنوب بتكفٌر الكبابر.وعند االجتماع ٌفسر تكفٌر السٌبات 
ُ ذُو اْلَفْضِل  الرابع: األجر العظٌم والثواب الجزٌل لمن اتماه وآثر رضاه على هوى نفسه. }َوَّللاَّ

 . (5)"اْلعَِظٌِم{
ُ ذُو اْلَفْضِل اْلعَِظٌِم{ ]األنفال :   [، أي:" وهللا ذو اإلحسان والعطاء 5ٕلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٓٔ)لكثٌر الواسع"ا
الفضل العظٌم علٌكم وعلى ؼٌركم من  لال الطبري:" ٌمول: وهللا الذي ٌفعل ذلن بكم، له 

خلمه بفعله ذلن وفعل أمثاله. وإّن فعله جزاٌء منه لعبده على طاعته إٌاه، ألنه الموفك عبده 
 .(ٔٔ)لطاعته التً اكتسبها، حتى استحّك من ربه الجزاء الذي وعَده علٌها"

 .(ٕٔ)إذا لال هللا للشًء عظٌم فهو عظٌم" لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}العظٌم{، ٌعنً: وافرا" 
 الفوابد:
من ثمرات التموى تكفٌر السٌآت وؼفران الذنوب، والفرلان وهو نور فً الملب ٌفرق به  -ٔ

 المتمى بٌن األمور المتشابهات والتً خفً فٌها وجه الحك والخٌر.
 .لتموى ٌُوفَُّك صاحبها إلصابة الحكاأن  -ٕ

                                                             
 .1ٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .12ٗ/ٖٔري:تفسٌر الطب (ٗ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .12ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٙٙٔ/٘(:ص155ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 1ٙٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 .1ٖٔتفسٌر السعدي: (5)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .11ٗ-12ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٙٙٔ/٘(:ص155ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٙٙٔ/٘(:ص155ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٕٙٗ 
 

 ، فمال:أخبر باألسباب التً تنال بها هداٌة هللا، وٌستحك بها العبد أن ٌبمى على ضبلله -ٖ
َ ٌَْجعَْل لَكُْم فُْرلَاناا{ ُ َمِن اتَّبََع ، و}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تَتَّمُوا َّللاَّ كموله: }ٌَْهِدي بِِه َّللاَّ

وكموله: ، [ٙٔسُبَُل السَّبلِم َوٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه{ ]المابدة:  ِرْضَوانَهُ 
ِ ٌَْهِد لَْلبَهُ{ ، [5ٙ}َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم سُبُلََنا{ ]العنكبوت:  ولوله: }َوَمْن ٌُْإِمْن بِاَّللَّ

ُ لُلُوبَُهْم{ ]الصؾ: ولوله: }فَلَمَّ ، [ٔٔ]التؽابن:  ولوله: }فًِ لُلُوبِِهْم ، [٘ا َزاؼُوا أََزاَغ َّللاَّ
ُ َمَرضاا{ ]البمرة:  ولوله: }َونَُملُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرهُْم َكَما لَْم ، [َٓٔمَرٌض فََزاَدهُُم َّللاَّ
ٍة{ ]األنعام:  َل َمرَّ ٌِّْض َلهُ  ولوله: }َوَمْن ٌَْعشُ ، [ٌُْٓٔٔإِمنُوا بِِه أَوَّ ْحَمِن نُمَ َعْن ِذْكِر الرَّ
ا فَُهَو لَهُ َلِرٌٌن{ ]الزخرؾ: ٌَْطانا  [َٖٙش

وهذه اآلٌات فٌها من أسرار المدر فً هداٌة من ٌهدٌه وإضبلل من ٌضله ما 
 شهد هلل بكمال الحكمة والحمد.

 
 المرآن

ُر }َوإِْذ ٌَْمكُُر بَِن ال ِذٌَن َكفَُروا ِلٌُثْبِتُوَن أَْو  ٌْ ُ َخ ُ َوّللا  ٌَْمتُلُوَن أَْو ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمُكُر ّللا 
 [ٖٓ({ ]األنفال : ٖٓاْلَماِكِرٌَن )
 التفسٌر:
لٌحبسون أو ٌمتلون أو ٌنفون من « ؛ مكَّة»حٌن ٌكٌد لن مشركو لومن بـ  -أٌها الرسول-واذكر 

 هم، وٌمكر هللا، وهللا خٌر الماكرٌن.بلدن. وٌكٌدون لن، وردَّ هللا مكرهم علٌهم جزاء ل
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان: 

: ما ٌؤتمر به لومن، -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدهما: عن المطلب بن أبً وداعة: "أن أبا طالب لال لرسول هللا 
لال: "ٌرٌدون أن ٌسحرونً وٌمتلونً وٌخرجونً"، فمال: من أخبرن بهذا؟ لال: "ربً"، لال: 

: "أنا أستوصً به، بل هو ٌستوصً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ربن فاستوص به خٌراا، فمال رسول هللا نعم، الرب 
ْمُكُر بً خٌراا"؛ فنزلت: }َوإِْذ ٌَْمكُُر بَِن الَِّذٌَن َكَفُروا ِلٌُثْبِتُوَن أَْو ٌَْمتُلُوَن أَْو ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمُكُروَن َوٌَ 

ٌُْر اْلَماِكرِ  ُ َخ ُ َوَّللاَّ  . ]حسن[(ٔ)({"ٌَٖٓن )َّللاَّ
ا اجتمعت فً بٌت، ولالوا: ال ٌدخل معكم الٌوم إال من والثانً:  عن معاوٌة بن لرة: "أن لرٌشا

هو منكم، فجاء إبلٌس فمال له: من أنت؟ لال: شٌخ من أهل نجد، وأنا ابن أختكم، فمالوا: ابن 
فمال بعضهم: أخرجوه،  أخت الموم منهم، فمال بعضهم: أوثموه، فمال: أٌرضى بنو هاشم بذلن؟

فمال: ٌإوٌه ؼٌركم، فمال أبو جهل: لٌجتمع من كل بنً أبً رجل فٌمتلوه، فمال إبلٌس: هذا األمر 
هذه اآلٌة: }َوإِْذ ٌَْمُكُر بَِن الَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثِْبتُوَن أَْو ٌَْمتُلُوَن أَْو  -تعالى-الذي لال الفتى؛ فؤنزل هللا 

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن )ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمُكُرو ُ َخ ُ َوَّللاَّ  .(ٕ)({"َٖٓن َوٌَْمُكُر َّللاَّ
: "أن نفراا من لرٌش -رضً هللا عنهما-روي عن عبد هللا بن عباس وفً السٌاق نفسه  

من أشراؾ كل لبٌلة اجتمعوا لٌدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبلٌس فً صورة شٌخ جلٌل، فلما 

                                                             
، ثنً دمحم بن إسماعٌل البصري ثنا عبد المجٌد 5ٕٗ/ٖٔ(: ص5ٖٙ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 بن عبد العزٌز بن أبً رواد عن ابن جرٌج عن عطاء عن عبٌد بن عمٌر عن المطلب.
رجاله ثمات؛ عدا عبد المجٌد هذا فٌه كبلم طوٌل، ولخصه الحافظ بموله: ؛ -إن شاء هللا-للنا: وهذا إسناد حسن 

 "صدوق ٌخطا"، وهو أثبت الناس فً ابن جرٌج، وعنعنة ابن جرٌج عن عطاء خاصة محمولة على االتصال.
(: "وذكر أبً طالب فً هذا ؼرٌب جداا، بل منكر؛ ٖٗٔ/ ٕلال الحافظ ابن كثٌر فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )

هذه اآلٌة مدنٌة، ثم إن هذه المصة واجتماع لرٌش على هذا االبتمان والمشاورة على اإلثبات أو النفً أو  ألن
المتل إنما كان لٌلة الهجرة سواء، وكان ذلن بعد موت أبً طالب بنحو من ثبلث سنٌن لما تمكنوا منه واجترأوا 

عبابه، والدلٌل على صحة ما للنا. ." ثم علٌه بسبب موت عمه أبً طالب الذي كان ٌحوطه وٌنصره وٌموم بؤ
ا.  ذكر حدٌث ابن عباس الواهً الذي ذكرنا آنفا

ا، وإن كان فً حدٌث المطلب بعض  للنا: حدٌث المطلب هذا من حٌث السند ألوى من حدٌث ابن عباس جزما
فالمحدثٌن من أهل النكارة ال نحكم علٌه كله؛ تماماا كحدٌث بحٌرة الراهب الذي فٌه جمبلا مستنكرة ومع ذلن؛ 

 .العلم صححوه؛ لصحة سنده، وأنكروا بعض ما فٌه؛ لمخالفته للصحٌح والوالع
 .( ونسبه لعبد بن حمٌدٖ٘/ ٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)
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ن نجد، سمعت أنكم اجتمعتم؛ فؤردت أن أحضركم ولن ٌعدمكم رأوه؛ لالوا: من أنت؟ لال: شٌخ م
منً رأي ونصح، لالوا: أجل أدخل، فدخل معهم، فمال: انظروا فً شؤن هذا الرجل، وهللا 
لٌوشكن أن ٌإاتٌكم فً أموركم بؤمره، لال: فمال لابل: احبسوه فً وثاق ثم تربصوا به رٌب 

شعراء؛ زهٌر، والنابؽة، إنما هو كؤحدهم، لال: المنون حتى ٌهلن كما هلن من كان لبله من ال
فصرخ عدو هللا الشٌخ النجدي، فمال: وهللا ما هذا لكم رأي، وهللا لٌخرجنه ربه من محبسه إلى 
أصحابه، فلٌوشكن أن ٌثبوا علٌه حتى ٌؤخذوه من أٌدٌكم فٌمنعوه منكم، فما آمن علٌكم أن 

ا، لال: فمال لابل: أخرجوه من بٌن أظهركم ٌخرجوكم من ببلدكم، لالوا: فانظروا فً ؼٌر هذ
تسترٌحوا منه؛ فإنه إذا خرج لن ٌضركم ما صنع، وأٌن ولع إذا ؼاب عنكم أذاه واسترحتم، 

وطبللة  وكان أمره فً ؼٌركم، فمال الشٌخ النجدي: وهللا ما هذا لكم برأي؛ ألم تروا حبلوة لوله،
ن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن علٌكم ثم لسانه، وأخذ الملوب ما تسمع من حدٌثه، وهللا لب

ا ؼٌر هذا،  لٌؤتٌن إلٌكم حتى ٌخرجكم من ببلدكم وٌمتل أشرافكم، لالوا: صدق، وهللا فانظروا رأٌا
لال: فمال أبو جهل: وهللا ألشٌرن علٌكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعدما أرى ؼٌره، لالوا: وما 

ا، ثم  هو؟ لال: نؤخذ من كل لبٌلة ؼبلماا وسطاا  ا صارما ا نهداا، ثم ٌعطى كل ؼبلم منهم سٌفا شابا
ٌضربوه ضربة رجل واحد، فإذا لتلوه تفرق دمه فً المبابل كلها، فبل أظن هذا الحً من بنً 
هاشم ٌمدرون على حرب لرٌش كلها؛ فإنهم إذا رأوا ذلن لبلوا العمل واسترحنا ولطعنا عنا أذاه، 

أي، المول ما لال الفتى، ال أرى ؼٌره، لال: فتفرلوا على ذلن فمال الشٌخ النجدي: هذا وهللا الر
فؤمره أن ال ٌبٌت فً مضجعه الذي كان ٌبٌت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهم مجمعون له، لال: فؤتى جبرٌل النبً 

فٌه تلن اللٌلة، وأذن هللا له عند ذلن بالخروج، وأنزل علٌه بعد لدومه المدٌنة األنفال، ٌذكره 
ه وببلءه عنده: }َوإِْذ ٌَْمكُُر بَِن الَِّذٌَن َكَفُروا ِلٌُثْبِتُوَن أَْو ٌَْمتُلُوَن أَْو ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمكُُروَن نعمه علٌ

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن ) ُ َخ ُ َوَّللاَّ ({ وأنزل فً لولهم: تربصوا به رٌب المنون حتى ٌهلن كما َٖٓوٌَْمكُُر َّللاَّ

َب اْلَمنُوِن ) هلن من كان لبله من الشعراء: }أَمْ  ٌْ [، ٖٓ({ ]الطور: ٌَٖٓمُولُوَن َشاِعٌر َنتََربَُّص بِِه َر
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)وكان ٌسمى ذلن الٌوم: ٌوم الزحمة، للذي اجتمعوا علٌه من الرأي "

أٌها -[، أي:" واذكر ٖٓلوله تعالى:}َوإِْذ ٌَْمُكُر بَِن الَِّذٌَن َكَفُروا ِلٌُثْبِتُوَن{ ]األنفال :  
 .(ٕ)لٌحبسون"« مكَّة»حٌن ٌكٌد لن مشركو لومن بـ  -الرسول
َره نعمه علٌه : واذكر ، ٌا دمحم ، إذ  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، مذّكِ

 .(ٖ)ٌمكر بن الذٌن كفروا من مشركً لومن كً ٌثبتون"
 .(ٗ)ٌعنً: لٌحبسون فً البٌت" لال أبو اللٌث:" 

                                                             
ومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" -( 5٘/ ٕأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي والسٌر" )(ٔ)
(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ٓٙٔ، ٙ٘ٔنعٌم فً "دالبل النبوة" )ص ، وأبو 5٘ٗ-5ٗٗ/ٖٔ(:ص5ٙ٘٘ٔ)
عن ابن أبً نجٌح عن  -( 5ٙٗ، 1ٙٗ/ ٕ(، والبٌهمً فً "دالبل النبوة" )155ٗرلم  12ٙٔ، 1ٙٙٔ/ ٘)

 مجاهد عن ابن عباس.
 ومن طرٌك ابن إسحاق عن الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس.

 بن إسحاق كذاب ونحوه شٌخه أبو صالح.للنا: وهذا موضوع ، فالكلبً شٌخ ا
والطرٌك األولى لم ٌصرح ابن إسحاق فٌها بالسماع وهو مدلس، ولعله أسمط الكلبً، وفً رواٌة ألبً نعٌم 

 حدثنً من ال أتهم.
 وفً رواٌة أخرى عنده: ثنً ابن أبً نجٌح عن مجاهد به.

ر الخطؤ، وكذا فً الطرٌك إلٌه الفضل بن للنا: وهو وهم ففً الطرٌك إلٌه سلمة بن األبرش وهو صدوق كثٌ
/ ٖؼانم؛ لال ابن معٌن: لٌس بشًء، ولال الدارلطنً: لٌس بشًء، وضعفه الخطٌب؛ كما فً "المٌزان" )

ٖ٘2.) 
 .( وزاد نسبته البن المنذرٔ٘/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٔ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
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أي: }و{ أذكر أٌها الرسول، ما منَّ هللا به  علٌن. }إِْذ ٌَْمُكُر ِبَن الَِّذٌَن  السعدي:"لال  
َكفَُروا{ حٌن تشاور المشركون فً دار الندوة فٌما ٌصنعون بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، إما أن ٌثبتوه عندهم 

 .(ٔ)"بالحبس وٌوثموه
 [، الوال:ٖٓالَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثْبِتُوَن{ ]األنفال : وفً لوله تعالى:}َوإِْذ ٌَْمُكُر بَِن  

، (٘)، وممسم(ٗ)، ولتادة(ٖ)، والحسن، ومجاهد(ٕ)أحدها : لٌثبتون فً الوثاق ، لاله ابن عباس
 .(ٙ)والسدي

 .(5)، وابن زٌد(1)، وعبد هللا بن كثٌر(2)والثانً : لٌثبتون فً الحبس ، لاله عطاء
 .(ٓٔ). لاله السديالحبس والَوثَاقاإلثبات، هو والثالث : 
وهذا ٌشمل ما لاله هإالء وهإالء ، وهو مجمع األلوال وهو الؽالب من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)صنٌع من أراد ؼٌره بسوء"
والرابع: لٌسحرون. روي عن المطلب بن أبً َوداعة : "أن أبا طالب لال لرسول هللا صلى هللا 

لال : ٌرٌدون أن ٌسحرونً وٌمتلونً وٌخرجونً! فمال : من علٌه وسلم : ما ٌؤتمر به لومن ؟ 
ا! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أنا  أخبرن بهذا ؟ لال : ربً! لال : نعم الرب ربن ، فاستوص به خٌرا
ا" ! فنزلت : }وإذ ٌمكر بن الذٌن كفروا لٌثبتون أو  أستوصً به! بل هو ٌستوصً بً خٌرا

 .(ٕٔ)ٌة"ٌمتلون أو ٌخرجون{، اآل
والخامس: معنى: ٌثبتون، أي: ٌخرجون، كما ٌمال لد أثبته فً الحرب إذا أخرجته ، حكاه 

 .(ٖٔ)الماوردي عن بعض المتؤخرٌن
[، أي:" أو ٌمتلون بالسٌؾ ضربة رجل واحد ٖٓلوله تعالى:}أَْو ٌَْمتُلُوَن{ ]األنفال :  

ٌِْه َوَسلَّم َ بٌن المب ُ َعلَ  .(ٗٔ)ابل"لٌتفرق دمه َصلَّى َّللاَّ
 .(٘ٔ)"من شره -بزعمهم  -وإما أن ٌمتلوه فٌسترٌحوا  لال السعدي:" 

 .(ٙٔ)ٌعنً: "بالسٌؾ"لال أبو اللٌث:  
 .(2ٔ)ٌعنً: أبا جهل" لال مماتل:" 
 .(1ٔ)بؤجمعهم لتلةَ رجٍل واحٍد كما لال اللَّعٌن أبو جهل" لال الواحدي:أي:" 
 .(5ٔ)«"مكة»[، أي:" أو ٌنفون من بلدن ٖٓلوله تعالى:}أَْو ٌُْخِرُجوَن{ ]األنفال :  
 .(ٕٓ)"وإما أن ٌخرجوه وٌجلوه من دٌارهم لال السعدي:" 

                                                             
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٔٗ/ٖٔ(:ص5٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٔٗ/ٖٔ(:ص5٘2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص5٘5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٙٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٔٗ/ٖٔ(:ص5٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٙٔ٘ٔي)انظر: تفسٌر الطبر (2)
 .11ٙٔ/٘(:ص155ٙ، و تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٙٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٖٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .٘ٙٗ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .1ٔ/ٕبحر العلوم: (ٙٔ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .2ٖٗالوجٌز: (1ٔ)
 .٘ٙٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:1ٓٔانظر: التفسٌر المٌس:  (5ٔ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (ٕٓ)
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 .(ٔ)ٌعنً: " من مكة"لال أبو اللٌث:  
 [، وجهان:ٖٓلوله تعالى:}أَْو ٌُْخِرُجوَن{ ]األنفال : وفً  

 .(ٕ)أحدهما : أو ٌخرجون من مكة إلى طرؾ من أطراؾ األرض كالنفً
 .(ٖ)من مكة، ٌعنى به: هشام ابن عمرو"مماتل:ٌعنً:"لال  

والثانً : أو ٌخرجون على بعٌر مطرود حتى تهلن ، أو ٌؤخذن بعض العرب فتمتلن فترٌحهم 
 .(ٗ)منن ، لاله الفراء

عن مجاهد:" }لٌثبتون أو ٌمتلون أو ٌخرجون{، كفار لرٌش حٌن أرادوا ذلن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص  
 .(٘)ن مكة"لبل أن ٌخرج م

عن عبٌد بن عمٌر" أن أبا طالب لال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص :هل تدري ما ابتمر فٌن لومن؟ لال:  
نعم، ابتمروا أن ٌسجنونً أو ٌمتلونً أو ٌخرجونً لال: من أخبرن هذا؟ لال: ربً، لال: نعم 

 .(ٙ)الرب ربن فاستوص به خٌرا، لال: أنا استوصً به أو هو ٌستوصً بً؟"
فكلُّ أبدى من هذه اآلراء رأٌا رآه، فاتفك رأٌهم على رأي: رآه شرٌرهم  لال السعدي:" 

أبو جهل لعنه هللا، وهو أن ٌؤخذوا من كل لبٌلة من لبابل لرٌش فتى وٌعطوه سٌفا صارما، 
وٌمتله الجمٌع لتلة رجل واحد، لٌتفرق دمه فً المبابل. فٌرضى بنو هاشم ]ثَمَّ[ بدٌته، فبل ٌمدرون 

  .(2)" لى مماومة سابر لرٌش، فترصدوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً اللٌل لٌولعوا به إذا لام من فراشهع
ُ{ ]األنفال :  [، أي:" ٌحتالون وٌتآمرون علٌن ٌا دمحم ٖٓلوله تعالى:}َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر َّللاَّ
 .(1)وٌدبر لن ربن ما ٌبطل مكرهم وٌفضح أمرهم"

ٌعنً: وٌمكرون بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌرٌدون به الشر، }وٌمكر هللا{، ٌعنً:  "لال أبو اللٌث:  
 .(5)وٌرٌد بهم الهبلن حٌن أخرجهم إلى بدر فمتلوا"

الشر، }وٌمكر هللا{، بهم حٌن أخرجهم من مكة  -ملسو هيلع هللا ىلص -}وٌمكرون{ بالنبً لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)فمتلهم ببدر"
 .(ٔٔ)ن وٌمول هللا"ولال الحسن: "فٌمولو 
 .(ٕٔ)ولال الضحان: "وٌصنعون وٌصنع هللا" 
فجاءه الوحً من السماء، وخرج علٌهم، فذرَّ على رءوسهم التراب لال السعدي:" 

وخرج، وأعمى هللا أبصارهم عنه، حتى إذا استبطإوه جاءهم آت ولال: خٌبكم هللا، لد خرج دمحم 
 وذَرَّ على رءوسكم التراب.
التراب عن رأسه، ومنع هللا رسوله منهم، وأذن له فً الهجرة إلى فنفض كل منهم 

المدٌنة، فهاجر إلٌها، وأٌده هللا بؤصحابه المهاجرٌن واألنصار، ولم ٌزل أمره ٌعلو حتى دخل 
[ مستخفٌا ٕٖٓمكة عنوة، ولهر أهلها، فؤذعنوا له وصاروا تحت حكمه، بعد أن خرج ]ص:

  .(ٖٔ)"طٌؾ بعبده الذي ال ٌؽالبه مؽالبفسبحان الل، منهم، خابفا على نفسه

                                                             
 .1ٔ/ٕبحر العلوم: (ٔ)
 .2ٖٗ، والوجٌز للواحدي:ٕٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .11ٙٔ/٘(:ص1552أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .11ٙٔ/٘(:ص1551أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (2)
 .٘ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٔ/ٕبحر العلوم: (5)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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ٌُْر اْلَماِكِرٌَن{ ]األنفال :   ُ َخ [، أي:" مكره تعالى أنفذ من مكرهم ٖٓلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٔ)وأبلػ تؤثٌرا"
 .(ٕ)أفضل مكرا منهم" لال مماتل:أي:" 
 .(ٖ)خٌر من استنمذن منهم وأهلكهم" لال الثعلبً:أي: " 
أفضل المجازٌن بالسٌبة العموبة وذلن أنَّه أهلن هإالء الذٌن دبَّروا  لال الواحدي:أي:" 

لنبٌِّه الكٌد وخلَّصه منهم"
(ٗ). 

" ٌعنً: أصدق الماكرٌن فعبل، وأفضل الصانعٌن صنعا، وأعدل العادلٌن لال أبو اللٌث:  
 .(٘)عدال"
مكرت بهم عن عروة بن الزبٌر:" }وٌمكرون وٌمكر هللا وهللا خٌر الماكرٌن{، أي: ف 

 .(ٙ)بكٌدي المتٌن حتى خلصتن منهم"
 الفوابد:
 التذكٌر بنعم هللا تعالى على البعد لٌجد العبد فً نفسه داعٌة الشكر فٌشكر. -ٔ
بٌان مدى ما لاومت به لرٌش دعوة اإلسبلم حتى إنها أصدرت حكمها بمتل الرسول  -ٕ

 ملسو هيلع هللا ىلص.
وأنهم بذلوا كل جهد فً سبٌل إنهابها بٌان مولؾ المشركٌن من الدعوة اإلسبلمٌة،  -ٖ

 والمضاء علٌها.
الشٌطان تصور فً صورة شٌخ ، إذ أن تشكل الجن ورإٌتهموفً اآلٌة دلٌل على  -ٗ

، لال تعالى: }َوإِْذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -نجدي، عندما اجتمعت لرٌش بدار الندوة، لتمكر بالرسول 
ُر ٌَْمكُُر بَِن الَِّذٌَن َكَفُروا ِلٌُثْبِتُ  ٌْ ُ َخ ُ َوَّللاَّ وَن أَْو ٌَْمتُلُوَن أَْو ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر َّللاَّ

 {.اْلَماِكِرٌن

 الجزء بجنس العمل على مستوى الوسابل:ومن الفوابد: أن 
إن أي تدبٌر أو فعل من العبد مهما بلػ فً اتمانه ونسجه فإن هللا هو الماهر فوق عباده ال ٌعجزه 

األرض وال فً السماء، وفً هذه الؽاٌة المصوى فً استشعار العبد بالمرالبة، ومن ثم شا فً 
 االمتثال بالعبودٌة.

 ومن اآلٌات الدالة على هذه المسؤلة:
ٌَْمتُلُوَن أَْوٌُْخِرُجوَن َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمُكرُ لوله تعالى:}  -  َوإِْذ ٌَْمُكُر بَِن الَِّذٌَن َكَفُرواْ ِلٌُثْبِتُوَن أَْو

ٌُْر اْلَماِكِرٌنَ   [.ٖٓ{]األنفال:َّللّاُ َوَّللّاُ َخ
ا فَالَِّذٌَن َكَفُروا هُُم اْلَمِكٌُدونَ }لوله تعالى: و - ٌْدا  .[ٕٗالطور: ] {أَْم ٌُِرٌُدوَن َك
ٌْداا" )الطارق:  - ٌْداا * َوأَِكٌُد َك  .[ٙٔـ  ٘ٔولال تعالى: "إِنَُّهْم ٌَِكٌُدوَن َك
َوَكاَن فًِ اْلَمِدٌنَِة تِْسعَةُ َرْهٍط }بلم ـ ولومه ثمود: ولال تعالى عن صالح ـ علٌه الس -

ِ َلنُبٌَِّتَنَّهُ َوأَْهلَهُ ثُمَّ لَنَمُولَنَّ لِ  َوِلٌِِّهَم ما ٌُْفِسُدوَن فًِ اأْلَْرِض َواَل ٌُْصِلُحوَن * لَالُوا تََماَسُموا ِباَّللَّ
ا َوهُْم اَلٌَْشعُُروَن * فَانُظْر َشِهْدنَا َمْهِلَن أَْهِلِه َوِإنَّا َلَصاِدلُوَن * َومَ  ا َوَمَكْرَنا َمْكرا َكُروا َمْكرا

ْرنَاهُْم َولَْوَمُهْم أَْجَمِعٌنَ  ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ َمْكِرِهْم أَنَّا َدمَّ  .[ٔ٘ـ  1ٗالنمل: {]َك
ٌُْر اْلَماِكِرٌَن * إِْذ لَاَل }ـ ولال تعالى:  - َّللّاُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّن َوَمَكُرواْ َوَمَكَر َّللّاُ َوَّللّاُ َخ

ُرَن ِمَن الَِّذٌَن َكفَُرواْ َوَجاِعُل الَِّذٌَن اتََّبعُوَن فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُرواْ إِلَى ٌَ  ًَّ َوُمَطّهِ ْوِم َوَرافِعَُن إِلَ
ٌْنَكُْم فٌَِما كُنتُْم فٌِِه تَخْ  ًَّ َمْرِجعُكُْم فَؤَْحكُُم َب  .[٘٘ـ  ٗ٘:آل عمران{]تَِلفُونَ اْلِمٌَاَمِة ثُمَّ إَِل

                                                             
 .٘ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٗالكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .2ٖٗالوجٌز: (ٗ)
 .1ٔ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .11ٙٔ/٘(:ص1555أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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ا على أن الجزاء من جنس  وسمً جزاء المكر مكراا، وجزاء الكٌد كٌداا، تنبٌها
 .(ٔ)العمل

 
 المرآن

ٌِْهْم آٌَاتُنَا لَالُوا لَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَمُْلنَا ِمثَْل َهذَا إِْن َهذَا إاِل  أََساِطٌرُ  ِلٌ }َوإِذَا تُتْلَى َعلَ َن اأْلَو 
 [ٖٔ({ ]األنفال : ٖٔ)

 التفسٌر:
وإذا تتلى على هإالء الذٌن كفروا باهلل آٌات المرآن العزٌز لالوا جهبل منهم وعناداا للحك: لد 

 -أٌها الرسول-سمعنا هذا من لبل، لو نشاء لملنا مثل هذا المرآن، ما هذا المرآن الذي تتلوه علٌنا 
 إال أكاذٌب األولٌن.
 سبب النزول:

ٌوم بدر صبراا عمبة بن أبً معٌط وطعٌمة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن جبٌر؛ لال: "لتل النبً عن سعٌد 
بن عدي والنضر بن الحارث، وكان الممداد أسر النضر، فلما أمر بمتله؛ لال الممداد: ٌا رسول 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ول"، فؤمر النبً : "إنه كان ٌمول فً كتاب هللا ما ٌم-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا  هللا! أسٌري، فمال
: "اللهم أؼن الممداد من فضلن"، فمال الممداد: -ملسو هيلع هللا ىلص  -بمتله، فمال الممداد: أسٌري، فمال رسول هللا 

ِهْم آٌَاتَُنا لَالُوا لَْد َسِمْعنَا لَْو نَشَ  ٌْ اُء لَمُْلَنا ِمثَْل هذا الذي أردت، وفٌه أنزلت هذه اآلٌة: }َوإِذَا تُتْلَى َعلَ
ِلٌَن )  . ]ضعٌؾ[(ٕ)({"َٖٔهذَا إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ

ٌَاتُنَا لَالُوا لَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَمُْلَنا ِمثَْل َهذَا{؛ لال:   ٌِْهْم آ عن ابن جرٌج؛ لوله: }َوإِذَا تُتْلَى َعلَ
ٌمر بالعباد وهم ٌمرإون اإلنجٌل، وٌركعون كان النضر بن الحارث ٌختلؾ تاجراا إلى فارس، ف

لد أنزل علٌه وهو ٌركع وٌسجد، فمال النضر: لد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌسجدون، فجاء مكة؛ فوجد دمحماا 

ٌَاتَُنا لَالُوا لَْد َسِمْعنَا  ٌِْهْم آ سمعنا، لو نشاء لملنا مثل هذا للذي سمع من العباد؛ فنزلت: }َوإِذَا تُتْلَى َعلَ
ْو نََشاُء لَمُْلَنا ِمثَْل َهذَا{، لال: فمص ربنا ما كانوا لالوا بمكة، ولص لولهم إذ لالوا: }اللَُّهمَّ إِْن َكاَن لَ 

 . ]ضعٌؾ جداا[(ٖ)َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن{ اآلٌة"
عن السدي؛ لال: كان النضر بن الحارث بن علممة أخو بنً عبد الدار ٌختلؾ إلى  
والمرآن، فمال: }لَْد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سمع سجع أهلها وكبلمهم، فلما لدم مكة سمع كبلم النبً الحٌرة، فٌ

ِلٌَن{ ٌمول: أساجٌع أهل الحٌرة" َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَمُْلَنا ِمثَْل َهذَا إِنْ  َهذَا إِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ
. ]ضعٌؾ (ٗ)

 ]ضعٌؾ جداا[
ٌِْهْم آٌَاتُنَا{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوإِذَا تُتَْلى عَ   [، أي:" وإذا تتلى على هإالء الذٌن ٖٔلَ

 .(٘)كفروا باهلل آٌات المرآن العزٌز"
 .(ٔ)عن أبً مالن لوله: "}إذا{، ٌعنً: لم ٌكن" 

                                                             
 .ٖٖٕ/ ٕمفتاح دار السعادة البن المٌم :انظر:  (ٔ)
: ثنا دمحم بن بشار بندار حدثنا دمحم بن جعفر ؼندر ٗٓ٘/ٖٔ(:ص525٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)

 ثنا شعبة عن أبً بشر عن سعٌد بن جبٌر به.
 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد، رجاله ثمات.

 هشٌم نا أبو بشر به.ثم أخرجه من طرٌك 
 وهذا إسناد صحٌح كالشمس؛ لكنه مرسل.
 .( وزاد نسبته البن مردوٌهٗ٘/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

: ثنً حجاج - ٗٓ٘/ٖٔ(:ص522٘ٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" (ٖ)
 لال: لال ابن جرٌج. . )وذكره(.

 .عٌؾ جداا؛ إلعضاله، وضعؾ سنٌد صاحب "التفسٌر"للنا: وهذا إسناد ض
رلم  15ٙٔ/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٗٓ٘/ٖٔ(:ص521٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٗ)

 ( من طرٌك أسباط بن نصر عن السدي.5ٕٓٓ
 .للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ جداا؛ إلعضاله، وضعؾ أسباط

 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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[، أي:" العزٌز لالوا ٖٔلوله تعالى:}لَالُوا لَْد َسِمْعنَا َلْو نََشاُء لَمُْلَنا ِمثَْل َهذَا{ ]األنفال :  
 .(ٕ)جهبل منهم وعناداا للحك: لد سمعنا هذا من لبل، لو نشاء لملنا مثل هذا المرآن"

 .(ٖ)لال سعٌد بن جبٌر:" هو النضر بن الحارث" 
ِلٌَن{ ]األنفال :   [، أي:" ما هذا المرآن الذي تتلوه ٖٔلوله تعالى:}إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ
 .(ٗ)األولٌن" إال أكاذٌب -أٌها الرسول-علٌنا 
 .(٘)لال لتادة:" أي: أحادٌث األولٌن وباطلهم" 
 .(ٙ)ٌمول: أساجٌع أهل الحٌرة" لال السدي:" 
 أي: أكاذٌب األولٌن؛ واألساطٌر: جمع األسطورة، وهً المكتوبة.  لال السمعانً:" 

 فإن لٌل: إذا كان المرآن معجزا كٌؾ ٌستمٌم لوله: }لو نشاء لملنا مثل هذا{ وهل ٌمول
 أحد: لو شبت للبت الحجر ذهبا والعصا حٌة وهو عاجز عنه؟

لٌل: إن المرآن مطمع ممتنع، فمد ٌتوهم صفوهم أنه ٌمول مثله، وٌمتنع علٌه ذلن 
 .(2)فٌخطا ظنه. ولٌل: إنه توهم بجهله أنه ٌمكنه اإلتٌان بمثله وكان عاجزا"

ا، ال ٌستنبط  لال صاحب تفسٌر المنار: "وهذا شؤن من ٌنظر إلى الشًء نظراا  سطحٌا
ا.. وأّن مثلهم فً هذا كمثل الطفل الذي ٌشاهد ألعاب الصور المتحركة،  ا وال برهانا منه علما

وكل حظه مما ٌرى من المناظر، ومن المكتوبات المفسرة لها، ال  ٌدٌرها لوم ال ٌعرؾ لؽتهم،
 .(1)ٌعدو التسلٌة"
 الفوابد:
لد تحداهم هللا أن ٌؤتوا بسورة من مثله، ، ولد -ملسو هيلع هللا ىلص-المكذبٌن للرسول  وظلم بٌان عناد -ٔ

فهذا المول ، وٌدعوا من استطاعوا من دون هللا، فلم ٌمدروا على ذلن، وتبٌن عجزهم
ًٌّ ال ٌمرأ وال  الصادر من هذا المابل مجرد دعوى، كذبه الوالع، ولد علم أنه ملسو هيلع هللا ىلص أُّمِ

ر األولٌن، فؤتى بهذا الكتاب الجلٌل الذي ال ٌؤتٌه ٌكتب، وال رحل لٌدرس من أخبا
 الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه، تنزٌل من حكٌم حمٌد.

ِلٌَن{أنه كان  -ٕ كون  المدح فً، ممصود الموم من ذكر لولهم: }إِن َهذَا إالَّ أََساِطٌُر األَوَّ
المكتوبة، المرآن معجزاا، فكؤنهم لالوا: إّن هذا الكبلم من جنس سابر الحكاٌات 

والمصص المذكورة لؤلولٌن، وإذا كان هذا من جنس تلن الكتب المشتملة على حكاٌات 
ا للعادة  .(5)األولٌن، وألاصٌص األلدمٌن، لم ٌكن معجزاا خارلا

سٌد لطب: "وهم ٌعلمون جٌداا أّن هذا المرآن لٌس بؤساطٌر األولٌن، ولكنهم لال 
الرد والتكذٌب، وٌتلمسون أوجه الشبهات إنّما كانوا ٌجادلون، وٌبحثون عن أسباب 

ا عن الرسل وألوامهم، وعن  البعٌدة، وكانوا ٌجدون فٌما ٌتلى علٌهم من المرآن لصصا
مصارع الؽابرٌن من المكذبٌن، فمن باب التمحل والتماس أوهى األسباب، لالوا عن 

ِلٌَن{  .(ٓٔ)"المصص وعن المرآن كله: }إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطٌُر األَوَّ
 

 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .15ٙٔ/٘(:ص5ٓٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .15ٙٔ/٘(:ص5ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .15ٙٔ/٘(:ص5ٓٓٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .15ٙٔ/٘(:ص5ٓٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .1ٖٗ/2تفسٌر المنار: (1)
 .11ٔ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: انظر: (5)
 .22ٔ/ٖفً ظبلل المرآن: (ٓٔ)
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ٌْنَا ِحَجاَرًة ِمَن الس َماِء أَِو ا ئْتِنَا بِعَذَاٍب }َوإِْذ لَالُوا الل ُهم  إِْن َكاَن َهذَا ُهَو اْلَحك  ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
 [ٕٖ({ ]األنفال : ٕٖأَِلٌٍم )
 التفسٌر:
جاء به دمحم هو الحك ِمن لول المشركٌن من لومن داعٌن هللا: إن كان ما  -أٌها الرسول-واذكر 

 عندن فؤمطر علٌنا حجارة من السماء، أو ابتنا بعذاب شدٌد موجع.
 [، وجوه:ٖٗ-ٕٖفً سبب نزول اآلٌات] 

 أحدها: أنها نزلت فً أبً جهل.
ٌْنَا ِحَجاَرةا  ِمَن عن أنس؛ لال أبو جهل: "}للَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ

 ُ َبُهْم َوأَْنَت فٌِِهْم َوَما َكاَن َّللاَّ ُ ِلٌُعَذِّ بَُهْم َوهُْم  السََّماِء أَِو ابِْتنَا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم{؛ فنزلت: }َوَما َكاَن َّللاَّ ُمعَذِّ
ُ َوهُْم ٌَُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحرَ ٌَْٖٖستَْؽِفُروَن ) بَُهُم َّللاَّ اِم َوَما َكانُوا أَْوِلٌَاَءهُ إِْن ( َوَما لَُهْم أاَلَّ ٌُعَذِّ

 . ]صحٌح[(ٔ)({"ٖٗأَْوِلٌَاُإهُ إِالَّ اْلُمتَّمُوَن َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن )
 .(ٕ)عن لتادة؛ لال: ذكر لنا أنها نزلت فً أبً جهل بن هشام"

 والثانً: أنها نزلت فً النضر بن الحارث.
 .(ٖ)على أن هذا لول النضر بن الحارث"لال السمعانً:" أكثر المفسرٌن  

 . ]ضعٌؾ[(ٗ)عن سعٌد بن جبٌر؛ لال: "نزلت فً النضر بن الحارث"
عن مجاهد فً لوله: }إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن{؛ لال: هو النضر بن الحارث بن  
 . ]ضعٌؾ[(٘)كلدة "

ُهمَّ إِْن َكاَن{ ما ٌمول دمحم }هَُو : }اللَّ -ٌعنً: النضر بن الحارث-عن السدي؛ لال: "فمال
ٌْنَا ِحَجاَرةا ِمَن السََّماِء أَِو ابِْتنَا ِبعَذَاٍب أَِلٌٍم{، لال هللا: }َسؤََل َسا بٌِل بِعَذَاٍب اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ

 . ]ضعٌؾ جداا[(ٙ)["ٕ، ٔ( ِلْلَكافِِرٌَن{ ]المعارج: َٔوالِعٍ )

: }اللَُّهمَّ إِْن َكاَن -ٌمال له: النضر بن كلدة-لال رجل من بنً عبد الدار عن عطاء؛ لال:  
ٌْنَا ِحَجاَرةا ِمَن السََّماِء أَِو ابْتِنَا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم{؛ فمال هللا: }َولَالُوا  َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ

ٌَْومِ  ْل َلنَا لِطَّنَا لَْبَل  [، ولال: }َولَمَْد ِجبْتُُموَنا فَُراَدى َكَما َخلَْمَناكُْم ٙٔ({ ]ص: ٙٔاْلِحَساِب ) َربَّنَا َعّجِ
ٍة{ ]األنعام:  َل َمرَّ [؛ لال ٕ، ٔ( ِلْلَكاِفِرٌَن{ ]المعارج: ٔ[، ولال: }َسؤََل َساِبٌل بِعَذَاٍب َواِلعٍ )5ٗأَوَّ

 . ]ضعٌؾ[(2)عطاء: لمد نزل فٌه بضع عشرة آٌة من كتاب هللا"
: "أن المشركٌن كانوا ٌطوفون بالبٌت، -رضً هللا عنهما-لثالث: عن عبد هللا بن عباس وا

: "لد، لد"، فٌمولون: ال شرٌن لن إال شرٌكاا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌمولون: لبٌن ال شرٌن لن لبٌن، فٌمول النبً 
بَُهْم : }وَ -تعالى-هو لن، تملكه وما ملن، وٌمولون: ؼفرانن، ؼفرانن؛ فؤنزل هللا  ُ ِلٌُعَذِّ َما َكاَن َّللاَّ

                                                             
 (.25ٕٙرلم  ٕٗ٘ٔ/ ٗ(، ومسلم )5ٗٙٗ، 1ٗٙٗرلم  5ٖٓ، 1ٖٓ/ 1أخرجه البخاري فً "صحٌحه" )(ٔ)

 .( ولم ٌعزه لمسلم؛ فلٌستدرن علٌه٘٘/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .بن حمٌد( ونسبه لعبد ٘٘/ ٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
رلم  15ٙٔ/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )٘ٓ٘/ٖٔ(:ص51ٔ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٗ)

 ( من طرٌك هشٌم وشعبة كبلهما عن أبً بشر عن سعٌد بن جبٌر.5ٓٓٔ
 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد؛ رجاله ثمات.

( من طرٌك سفٌان الثوري عن األعمش 5ٖٓٔ، 5ٓٓ1رلم  5ٓٙٔ/ ٘" )وأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره
 عن رجل عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.
 .للنا: وسنده ضعٌؾ؛ لجهالة الرجل الذي لم ٌسم

 ، من طرٌمٌن عن ابن أبً نجٌح عن مجاهد.ٙٓ٘/ٖٔ(:ص51ٗ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(٘)
 .للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد

 ، من طرٌك أسباط عنه به.ٙٓ٘/ٖٔ(:ص51ٙ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٙ)
 .للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ جداا؛ إلعضاله، وضعؾ أسباط

 ، من طرٌك طلحة بن عمرو المناد عنه به.ٙٓ٘/ٖٔ(:ص51ٗ٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(2)
 .للنا: وهذا مرسل حسن اإلسناد.
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بَُهْم َوهُْم ٌَْستَْؽِفُروَن ) َوأَْنتَ  ُ ُمعَذِّ ({؛ فمال ابن عباس: فٌهم أمانان: نبً هللا، ٖٖفٌِِهْم َوَما َكاَن َّللاَّ
ُ -ملسو هيلع هللا ىلص  -واالستؽفار؛ فذهب النبً  بَُهُم َّللاَّ  َوهُْم ٌَُصدُّوَن عَِن ، وبمً االستؽفار: }َوَما لَُهْم أاَلَّ ٌُعَذِّ

ٌَاَءهُ إِْن أَْوِلٌَاُإهُ إِالَّ اْلُمتَّمُوَن َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَمُ  ({، لال: ٖٗوَن )اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوا أَْوِل
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)فهذا عذاب اآلخرة، لال: وذان عذاب الدنٌا"
: دمحم أكرمه هللا -بعضها لبعض-ٌس؛ لاال: "لالت لرٌش والرابع: عن ٌزٌد بن رومان ودمحم بن ل

ٌْنَا{ اآلٌة، فلما أمسوا؛ ندموا على ما  من بٌننا، }اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
بَهُ -عّز وجلّ -لالوا، فمالوا: ؼفرانن اللهم؛ فؤنزل هللا  ُ ُمعَذِّ ْم َوهُْم ٌَْستَْؽِفُروَن{ إلى : }َوَما َكاَن َّللاَّ

ٌَاَءهُ إِ  ُ َوهُْم ٌَُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوا أَْوِل بَُهُم َّللاَّ ٌَاُإهُ إِالَّ لولهم: }َوَما لَُهْم أاَلَّ ٌُعَذِّ ْن أَْوِل
 . ]ضعٌؾ جداا[(ٕ)({"ٖٗاْلُمتَّمُوَن َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن )

ٌْنَا ِحَجاَرةا ِمَن   لوله تعالى:}َوإِْذ لَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا ُهَو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
لول المشركٌن من لومن داعٌن هللا: إن  -أٌها الرسول-[، أي:" واذكر ٕٖالسََّماِء{ ]األنفال : 

 .(ٖ)نا حجارة من السماء"كان ما جاء به دمحم هو الحك ِمن عندن، فؤمطر علٌ
لال السدي:" لال النضر بن الحارث: اللهم إن كان ما ٌمول دمحم هو الحك من عندن  

 .(ٗ)فؤمطر علٌنا حجارة من السماء"
ة لرٌش واستفتاحهم على أنفسهم ، إذ لالوا : }اللهم إن كان  لال ابن إسحاق:"  ثم ذكر ِؼرَّ

، }فؤمطر علٌنا حجارة من السماء{، كما أمطرتها هذا هو الحك من عندن{، أي : ما جاء به دمحم
 .(٘)على لوم لوط"
عن عروة بن الزبٌر :"}وإذ لالوا اللهم إن كان هذا هو الحك من عندن{، أي: ما جاء به  
 .(ٙ)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(2)عن أبً مالن لوله:"}وإذ{، فمد كان" 

 .(1)[، أي:" أو ابتنا بعذاب شدٌد موجع"ٕٖأَِلٌٍم{ ]األنفال : لوله تعالى:}أَِو ابْتِنَا بِعَذَاٍب  
 .(5)}أو ابتنا بعذاب ألٌم{، أي : ببعض ما عذبت به األمم لبلنا" عن ابن إسحاق:" 

                                                             
 5ٔٙٔ/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٖٔ(:صٓٓٓٙٔ"جامع البٌان" ) أخرجه الطبري فً(ٔ)

( من طرٌك أبً حذٌفة ثنا عكرمة عن أبً زمٌل عن ٙٗ، ٘ٗ/ ٘(، والبٌهمً فً "السنن الكبرى" )5ٓٔ2رلم 
 ابن عباس به.

 ٌصحؾ. للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ أبو حذٌفة هذا موسى بن مسعود النهدي؛ صدوق سٌا الحفظ، وكان
 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه.٘٘/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
( من طرٌك النضر بن دمحم الٌمامً ثنا عكرمة بن عمار 1٘ٔٔرلم  1ٖٗ/ ٕولد أخرجه مسلم فً "صحٌحه" )
ٌن ال شرٌن لن، لال: فٌمول لال: كان المشركون ٌمولون: لب -رضً هللا عنهما-ثنا أبو زمٌل عن ابن عباس 

 : "وٌلكم لد لد". فٌمولون: إال شرٌكاا هو لن تملكه وما ملن، ٌمولون هذا وهم ٌطوفون بالبٌت.-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
 .وأنت ترى أنه لٌس فٌه التصرٌح بسبب النزول؛ وهو الصواب

عبد العزٌز عن  حارث بن أبً أسامة ثنا: ثنا الٕٔ٘/ٖٔ(:صٔٓٓٙٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)
 أبً معشر عن ٌزٌد به.

 للنا: وهذا إسناد واٍه بمرة؛ فٌه علل:
 األولى: عبد العزٌز بن أبان؛ مترون الحدٌث، وكذبه ابن معٌن وؼٌره؛ كما فً "التمرٌب".

 الثانٌة: أبو معشر نجٌح السندي؛ ضعٌؾ، أسن واختلط.
 .الثالثة: اإلرسال

 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٓٙٔ/٘(:ص5ٓٓ5أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
عن عروة بن  5ٓٙٔ/٘(:ص5ٕٓٔ()ٗٔ. وأخرجه ابن ابً حاتم)2ٓ٘/ٖٔ(:ص515٘ٔأخرجه الطبري) (٘)

 الزبٌر.
 .5ٓٙٔ/٘(:ص5ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .15ٙٔ/٘(:ص5ٓٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
عن عروة بن  5ٔٙٔ/٘(:ص5ٓٔٗ، وأخرجه ابن ابً حاتم)2ٓ٘/ٖٔ(:ص515٘ٔأخرجه الطبري) (5)
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لال السمعانً:" وهذا ٌدل على شدة بصٌرتهم فً الكفر، وأنه لم تكن لهم شبهة ورٌبة  
بمثل هذا متردد فً أمره؛ وهذا دلٌل على أن فً كذب الرسول؛ ألن العالل ال ٌسؤل العذاب 

 العارؾ لٌست بضرورته.
وحكى عن معاوٌة أنه لال لرجل من أهل الٌمن: ما أجهل لومن حٌث لالوا: ربنا باعد 
بٌن أسفارنا، فمال الرجل وأجهل من لومً لومن؛ حٌث لالوا: إن كان هذا هو الحك من عندن 

 .(ٔ)بعذاب ألٌم" فؤمطر علٌنا حجارة من السماء أو ابتنا
فمنذ لالوا: }اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن{ اآلٌة، علم بمجرد  لال السعدي:"

 .(ٕ)"لولهم أنهم السفهاء األؼبٌاء، الجهلة الظالمون، فلو عاجلهم هللا بالعماب لما أبمى منهم بالٌة
 الفوابد:
بؽض للحك وكراهٌة له حتى سؤلوا العذاب  بٌان ما كان علٌه المشركون فً مكة من -ٔ

 العام وال ٌرون راٌة الحك تظهر ودٌن هللا ٌنتصر.
أن هللا سبحانه وتعالى جعل األرض مركزاا إذ على استمرار األرض وسكونها اآلٌة تدل  -ٕ

لؤلثمال ومستمراا لما ٌنزل من السماء فلو سمطت السماء لولعت على األرض ولو سمط 
 إال فً األرض. منها شًء لم ٌستمر

 ، وذلن كما مبٌن ادناه:«الحلٌم»اآلثار اإلٌمانٌة السم هللا وفً اآلٌة الكرٌمة نلتمس  -ٖ
إثبات صفة )الحلم( هلل عز وجل، وهو الصفح عن العصاة من العباد، وتؤجٌل  -أوال:

 عموبتهم رجاء توبتهم عن معاصٌهم.
م بالعموبة، من صفات كماله وحلم هللا سبحانه عن عباده، وتركه المعالجة له -ثانٌا:

 سبحانه وتعالى، وتؤجٌل عموبتهم رجاء توبتهم عن معاصٌهم.
وحلم هللا سبحانه عن عباده، وتركه المعاجلة لهم بالعموبة، من صفات كماله  -ثالثا:

سبحانه وتعالى. فحلمه لٌس لعجزه عنهم، وإنما هو صفح وعفو عنهم، أو إمهال لهم مع 
 عجزه شًء.المدرة، فإن هللا ال ٌ
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمن لَْبِلِهْم :}لال سبحانه أََولَْم ٌَِسٌُروا فًِ األَْرِض فٌََنظُُروا َك

ُه  ٍء فًِ السََّماَواِت َوال فًِ األَْرِض إِنَّ ًْ ُ ِلٌُْعِجَزهُ ِمن َش ةا َوَما َكاَن َّللاَّ َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم لُوَّ
ا لَدِ  اَكاَن َعِلٌما  [.ٗٗ]فاطر:  {ٌرا

ا لٌس عن عدم علمه بما ٌعمل عباده من أعمال، بل هو العلٌم الحلٌم  وحلمه أٌضا
 الذي ٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً الصدور.

ا ]األحزاب:  ا َحِلٌما ُ َعِلٌما ُ ٌَْعلَُم َما فًِ لُلُوبِكُْم َوَكاَن َّللاَّ  [.ٔ٘لال سبحانه َوَّللاَّ
لٌهم، إذ هو سبحانه ٌحلم عنهم وٌصفح وٌؽفر مع وحلمه عن خلمه لٌس لحاجته إ

 [.ٖٕ٘استؽنابه عنهم، لال سبحانه هللَا َؼفُوٌر َحِلٌٌم ]البمرة: 
حلم هللا عظٌم، وٌتجلى فً صبره سبحانه على خلمه، والصبر داخل أن  -رابعا:

تحت الحلم، إذ كل حلٌم صابر، ولد جاء فً السنة وصؾ هللا عز وجل بالصبر، كما فً 
أو لٌس شًء  -لٌس أحد "ث أبً موسى األشعري رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: حدٌ
 .(ٖ)"أصبر على أذى سمعه من هللا، إنهم لٌدعون له ولداا وإنه لٌعافٌهم وٌرزلهم -

الذي ال ٌحبس أنعامه وأفضاله عن عباده  "«:الحلٌم»لال الحلٌمً فً معنى 
ألجل ذنوبهم، ولكن ٌرزق العاصً كما ٌرزق المطٌع، وٌبمٌه وهو منهمن فً معاصٌه، 

                                                                                                                                                                               

 الزبٌر.
 
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .(1ٕٓٗ(، ومسلم )55ٓٙرواه البخاري )(ٖ)
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كما ٌبمً البر التمً، ولد ٌمٌه اآلفات والببلٌا وهو ؼافل ال ٌذكره، فضبلا عن أن ٌدعوه، 
 .(ٔ)"كما ٌمٌها الناسن الذي ٌسؤله، وربما شؽلته العبادة عن المسؤلة

ولد أخبر تعالى عن تؤخٌره لعماب من أذنب من عباده فً الدنٌا، وأنه لو كان 
 ٌإاخذهم بذنوبهم أوالا بؤول، لما بمً على ظهر األرض أحد.

ُرهُْم  ٌَْها ِمن َدآبٍَّة َولَِكن ٌَُإّخِ ا تََرَن َعلَ لال سبحانه َولَْو ٌَُإاِخذُ هللاُ النَّاَس بِظُْلِمِهم مَّ
ٌَْستَْمِدُموَن ]النمل: إلَى أََجٍل  ى فَإِذَا َجاء أََجلُُهْم الَ ٌَْستَؤِْخُروَن َساَعةا َوالَ  َسمًّ  [.ٔٙمُّ

َل لَُهُم اْلعَذَاَب بَل  :}ولال ْحَمِة لَْو ٌَُإاِخذُهُم بَِما َكَسبُوا لَعَجَّ َوَربَُّن اْلؽَفُوُر ذُو الرَّ
ْوِعٌد لَّن ٌَِجُدوا ِمن ُدونِِه َمْوبِبلا   [.1٘]الكهؾ:  {لَُّهم مَّ

ٌعنً:  {،ما ترن علٌها}ولو ٌإاخذ هللا عصاة بنً آدم بمعاصٌهم ": الطبري لال
ٌمول: ولكن بحلمه ٌإخر هإالء الظلمة،  {ولكن ٌإخرهم}األرض من دابة تدب علٌها 
فإذا جاء }ٌمول: إلى ولتهم الذي ولت لهم،  {إلى أجل مسمى}فبل ٌعاجلهم بالعموبة، 

ا جاء الولت الذي ولت لهبلكهم ال ٌستؤخرون عن الهبلن ساعة ٌمول: فإذ {أجلهم
 .(ٕ)"فٌمهلون وال ٌستمدمون لبله حتى ٌستوفوا آجالهم
ولكن الناس ٌؽترون باإلمهال، فبل ، فتؤخٌر العذاب عنهم إنما هو رحمة بهم

تستشعر للوبهم رحمة هللا وحكمته، حتى ٌؤخذهم سبحانه بعدله ولوته، عندما ٌؤتً أجلهم 
 لذي ضرب لهم.ا

ومن العجب! أن ٌرٌد هللا للناس الرحمة واإلمهال، وٌرفض الجهال منهم واألجبلؾ تلن 
 الرحمة وذلن اإلمهال، حٌن ٌسؤلون هللا أن ٌعجل لهم العذاب والنممة!

ٌِْهمْ  ًَ ِإلَ ٌِْر لَمُِض ُل هللاُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم ِبالَخ أََجلُُهْم ]ٌونس:  لال تعالى: َولَْو ٌُعَّجِ
ٔٔ.] 

ٌَْوِم الِحَساِب ]ص: :}ولال  ْل َلنَا لِطَّنَا لَْبَل   [.َٙٔولَالُوا َربََّنا َعّجِ
َنا :}ولال عن كفار مكة  ٌْ َوإِْذ لَالُوا اللُهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو الَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
َماِء أَِو ابْتَِنا بِ   [.ٕٖ]األنفال:  {عَذَاٍب أَِلٌمٍ ِحَجاَرةا ِمَن السَّ

 وأمثال ذلن مما ولع من المسرفٌن السفهاء.
تنبٌه: تؤخٌر العذاب عن الكفار إنما هو فً الدنٌا فمط، وأما فً اآلخرة فبل ٌخفؾ عنهم 

 العذاب وال هم ٌنظرون.
لال األللٌشً: أما تؤخٌر العموبة فً الدنٌا عن الكفرة والفجرة من أهل  

اهد بالعٌان، ألنا نراهم ٌكفرون وٌعصون، وهم معافون فً نعم هللا العصٌان، فمش
ا إال عن بعض من استوجبها ، ٌتملبون وأما رفع العموبة فً األخرى، فبل ٌكون مرفوعا

وأما الكفار فبل مدخل لهم فً هذا المسم، وال لهم فً اآلخرة حظ ، من عصاة الموحدٌن
 .(ٖ)"ومجمع علٌه عند أولى االستبصار من هذا االسم، وهذا معروؾ بمواطع اآلثار،

 
 المرآن

بَُهْم َوهُْم ٌَْستَْغِفُروَن ) ُ ُمعَذِّ بَُهْم َوأَْنَت فٌِِهْم َوَما َكاَن ّللا  ُ ِلٌُعَذِّ  [ٖٖ({ ]األنفال : ٖٖ}َوَما َكاَن ّللا 
 التفسٌر:

ٌْهم، وما  -أٌها الرسول-وما كان هللا سبحانه وتعالى لٌعذِّب هإالء المشركٌن، وأنت  بٌن ظهرانَ
بهم، وهم ٌستؽفرون من ذنوبهم.  كان هللا معذِّ

بَُهْم َوأَْنَت فٌِِهْم{ ]األنفال :   ُ ِلٌُعَذِّ [، أي:" وما كان هللا سبحانه ٖٖلوله تعالى:}َوَما َكاَن َّللاَّ
ٌْهم" -أٌها الرسول-وتعالى لٌعذِّب هإالء المشركٌن، وأنت   .(ٗ)بٌن ظهرانَ

                                                             
 .(2ٖ - 2ٕ(، وانظر: ))األسماء للبٌهمً(( )ص: ٕٔٓ - ٕٓٓ/ ٔالمنهاج فً شعب اإلٌمان(( )(ٔ)
 .ٖٕٓ/ 2ٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 ٕٓٗ/ٕالدررالسنٌة: -. نمبل عن: الموسوعة العمدٌةالكتاب األسنى(ٖ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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 .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-عنً النبً ٌ:"الضحان  لال 
وما كان هللا لٌعذبهم وأنت فٌهم لال: المشركون الذٌن "}لوله:  وعن الضحان أٌضا: 
 .(ٕ)"بمكة

ٌمول: ما كان هللا سبحانه لٌعذب لوما وأنبباإهم بٌن أظهرهم حتى  لال ابن عباس
 .(ٖ)"ٌخرجهم
 .(ٗ)" ٌعنً: أهل مكة"}فٌهم{لال السمعانً: 
 .(ٙ)لو أراد أن ٌعذبهم أخرجن من بٌنهم" ::" معناه(٘)الكلبًلال  

ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول بٌن أظهرهم، فمال:  لال السعدي:"
بَُهْم َوأَْنَت فٌِِهْم{ فوجوده ملسو هيلع هللا ىلص بٌن أظهرهم أمنة لهم من العذاب ُ ِلٌُعَذِّ  .(2)"}َوَما َكاَن َّللاَّ

ألن األنبٌاء رحمة، ال عذاب. فبل ٌعذب من هم فٌه. أال ترى أن لوطا  الدٌن:" لال نجم
لم ٌعذب لومه، حتى خرج عنهم، وصالح ونوح وموسى وؼٌرهم من األنبٌاء كذلن. فهكذا. دمحم 

 .(1)لم ٌعذب أهل مكة حتى خرج منها"
م ما عاش، وما دامت ولال بعضهم: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو األمان األعظ لال السبكب:" 

 .(5)"سنته بالٌة فهو باق، فإذا أمٌتت سنته فانتظر الببلء والفتن
بَُهْم َوهُْم ٌَْستَْؽِفُروَن{ ]األنفال :   ُ ُمعَذِّ [، أي:" وما كان هللا ٖٖلوله تعالى:}َوَما َكاَن َّللاَّ

بهم، وهم ٌستؽفرون من ذنوبهم" معذِّ
(ٔٓ). 

ٌمول: وفٌهم من لد سبك له من هللا الدخول فً اإلٌمان وهو االستؽفار  لال ابن عباس:"
 .(ٔٔ)"فٌستؽفرون، ٌعنً ٌصلون ٌعنً بهذا أهل مكة

وكانوا مع لولهم هذه الممالة التً ٌظهرونها على رءوس األشهاد، ٌدرون  لال السعدي:"
ُ  بمبحها، فكانوا ٌخافون من ولوعها فٌهم، فٌستؽفرون هللا ]تعالى فلهذا[ لال تعالى: }َوَما َكاَن َّللاَّ

بَُهْم َوهُْم ٌَْستَْؽِفُروَن{  .(ٕٔ)"فهذا مانع ٌمنع من ولوع العذاب بهم، بعد ما انعمدت أسبابه، ُمعَذِّ
بَُهْم َوهُْم ٌَْستَْؽِفُروَن{ ]األنفال :   ُ ُمعَذِّ  [، وجوه:ٖٖوفً لوله تعالى:}َوَما َكاَن َّللاَّ

مسلمٌن بموا بمكة بعد هجرة الرسول، وما كان هللا لٌعذبهم وفٌهم أحدها: أن هذا فً لوم من ال
 .(٘ٔ)، ومجاهد فً أحد لولٌه(ٗٔ)، وأبو مالن(ٖٔ)وهذا معنى لول الضحان من ٌستؽفر.
 .(ٙٔ)"وهم ٌدخلون فً اإلسبلم:"وروي عن عكرمة  
 .(ٔ)"ٌعنً: المإمنٌن {،وما كان هللا معذبهم وهم ٌستؽفرون}عن عطٌة فً لوله: 

                                                             
 .5ٔٙٔ/٘(:ص5ٓٔ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٔٙٔ/٘(:ص5ٓٔ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2٘٘/ٖ، والبللكابً فً السنة 5ٕٙٔ/٘(:ص5ٕٓٓأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
أبو النصر دمحم بن السابب بن بشر بن عمرو بن الحارث النسابة المفسر، ولد بالكرفة وهو من كلب بن وبرة (٘)

من لضاعة. وهو ضعٌؾ الحدٌث، متهم بالرفض. لال النسابً:" حدث عنه ثمات من الناس، ورضوه فً 
تفسٌر المرآن توفً بالكوفة سنة ست وأربعٌن ومابة. ]انظر  التفسٌر أما فً الحدٌث ففٌه مناكٌر" صنؾ كتابا فً

 .[ٖٖٔ/ ٙ، واألعبلم 21ٔ/ 5تهذٌب التهذٌب 
 . ولم الؾ علٌه.ٙ٘٘/ٕ، نجم الدٌناالنتصارات اإلسبلمٌة فً كشؾ شبه النصرانٌةانظر:  (ٙ)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (2)
 .ٙ٘٘/ٕالدٌن، نجم االنتصارات اإلسبلمٌة فً كشؾ شبه النصرانٌة (1)
 .ٙٗٗالسٌؾ المسلول على من سب الرسول: (5)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕٙٔ/٘(:ص5ٕٓٓأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٕٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٕٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗٔ)
 .5ٕٙٔ/٘(:ص5ٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٕٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙٔ)
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لال: لال هللا تعالى لرسوله، ما كنت  {،وما كان هللا معذبهم وهم ٌستؽفرون}عن السدي  
 .(ٕ)"معذبهم وهم ٌستؽفرون ٌمول: لو استؽفروا وألروا بالذنوب لكانوا مإمنٌن

وما كان هللا معذبهم وهم }لال هللا عز وجل:  "سبل سعٌد بن جبٌر عن االستؽفار فمال: 
ٌمول: ٌعملون على الؽفران، وعلمت أن ناسا سٌدخلون جهنم ممن ٌستؽفرون  {،ٌستؽفرون

 .(ٖ)"بؤلسنتهم ممن ٌدعً اإلسبلم وسابر الملل
والثانً: أنه فً لوم علم هللا تعالى أنهم ٌإمنون وٌستؽفرون من أهل مكة، وذلن مثل: أبً  

سفٌان، وصفوان بن أمٌة، وعكرمة بن أبً جهل، وسهٌل بن عمرو، وحكٌم بن حزام، ونحوهم، 
 فلما كان فً علم هللا تعالى أنهم ألصحابه ٌسلمون وٌستؽفرون؛ عدهم مستؽفرٌن فً الحال.

 .(ٗ)رديذكره الماو
والثالث: أن معناه: وما كان هللا معذبهم وفً أصبلبهم من ٌستؽفر؛ إذ كان لبعضهم أوالد لد 

 .(ٙ)، والمرطبً(٘)ذكره الماوردي أسلموا.
والرابع: أنه لال: }وما كان هللا معذبهم وهم ٌستؽفرون{ دعوة لهم إلى اإلسبلم واالستؽفار، 

 .(2)ذكره الماوردي : أطعنً حتى ال أعالبن.كالرجل ٌمول: ال أعالبن وأنت تطٌعنً، أي
، (1). لاله ابن عباسبهذا أهل مكة :ٌعنً ،ٌصلون، معناه: َوهُْم ٌَْستَْؽِفُروَن{ والخامس: لوله:}

 .(5)ومجاهد فً لوله اآلخر
بَُهْم  ُ ِلٌُعَذِّ َوأَْنَت وفً الخبر: " أن النبً لال: أنزل هللا على أمانٌن ألمتى : }َوَما َكاَن َّللاَّ

بَُهْم َوهُْم ٌَْستَْؽِفُروَن{ ]األنفال: ٖٖفٌِِهْم{ ]األنفال:  ُ ُمعَذِّ [، فإذا مضٌت تركت ٖٖ[ }َوَما َكاَن َّللاَّ
 .(ٓٔ)فٌهم االستؽفار إلى ٌوم المٌامة"
أنه لال: "من لال أستؽفر هللا الذى ال إله إال هو  -رضً هللا عنه  -وعن ابن مسعود 

ا من الزحؾ"الحى المٌوم وأتوب  إلٌه ثبلثاا ؼفرت ذنوبه وإن كان فارًّ
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)لال السمعانً:"واستدل بهذا األثر من عد الفرار من الزحؾ من جملة الكبابر"
بَُهْم َوأَْنَت فٌِِهْم{]األنفال :   ُ ِلٌُعَذِّ  [، لوالن:ٖٖوفً حكم لوله تعالى:}َوَما َكاَن َّللاَّ

بَُهُم َّللّا{ ]األنفال : أحدها: نسختها اآلٌة التً بعدها } [. وهذا لول ابن َٖٗوَما لَُهْم أاَلَّ ٌُعَذِّ
 .(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)، والحسن(ٖٔ)عباس

، وابن (1ٔ)، ومكً بن ابً طالب(2ٔ)، والطبري(ٙٔ)والثانً: أنها محكمة. به لال النحاس
 . (5ٔ)الجوزي

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٙٔ/٘(:ص5ٕٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٙٔ/٘(:ص5ٕٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٙٔ/٘(:ص5ٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕظر: تفسٌر السمعانً:ان (٘)
 .55ٖ/ 2 انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (2)
 . 5ٖٙٔ/٘(:ص5ٕٓٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(1)
 .5ٕٙٔ/٘(:ص5ٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٌضعؾ فى الحدٌث( ، ولال: ؼرٌب، وإسماعٌل بن مهاجر 1ٕٖٓ، رلم 2ٕٓ/٘أخرجه الترمذى )(ٓٔ)
 .( ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن11ٗٔ، رلم 5ٕٙ/ٔأخرجه الحاكم )(ٔٔ)
 .ٕٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٔٔ٘/ٖٔ(:ص551٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٔ٘/ٖٔ(:ص2ٔٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٔ٘/ٖٔ(:ص2ٔٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖ٘ٔانظر: الناسخ والمنسوخ: (ٙٔ)
 .1ٔ٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .1ٕ٘اإلٌضاح: انظر:  (1ٔ)
 .5ٗٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن: (5ٔ)
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روى عنه إال  لال النحاس: "والنسخ هنا محال، ألنه خبر، خبر هللا به وال نعلم أحدا 
 . (ٔ)الحسن وسابر العلماء على أنها محكمة"

لال ابن الجوزي: " ألن النسخ ال ٌدخل على األخبار، وهذه اآلٌة بٌنت أن كون الرسول 
فٌهم منع نزول العذاب بهم، وكون المإمنٌن ٌستؽفرون بٌنهم منع أٌضا واآلٌة التً تلٌها بٌنت 

ؼٌر أن كون الرسول والمإمنٌن بٌنهم منع من تعجٌل  استحمالهم العذاب لصدهم عن سبٌل هللا،
 .(ٕ)ذلن، أو عمومه، فالعجب من مدعً النسخ"

 الفوابد:
 النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمان أمته من العذاب فلم تصب هذه األمة بعذاب االستبصال واإلبادة الشاملة. -ٔ
 فضٌلة االستؽفار وأنه ٌنجى من عذاب الدنٌا واآلخرة. -ٕ
 
 المرآن

ُ َوهُْم ٌَُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوا أَْوِلٌَاَءهُ إِْن أَوْ  بَُهُم ّللا  ِلٌَاُإهُ إِال  }َوَما لَُهْم أاَل  ٌُعَذِّ
 [ٖٗ({ ]األنفال : ٖٗاْلُمت مُوَن َولَِكن  أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
هم ٌصدون أولٌاءه المإمنٌن عن الطواؾ بالكعبة والصبلة فً وكٌؾ ال ٌستحمُّون عذاب هللا، و

المسجد الحرام؟ وما كانوا أولٌاء هللا، إْن أولٌاء هللا إال الذٌن ٌتمونه بؤداء فرابضه واجتناب 
ا، ؼٌرهم أولى به.  معاصٌه، ولكن أكثر الكفار ال ٌعلمون؛ فلذلن ادَّعوا ألنفسهم أمرا

ُ{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوَما لَُهْم أاَلَّ   بَُهُم َّللاَّ  .(ٖ)[، أي:" وكٌؾ ال ٌستحمُّون عذاب"ٖٗ ٌُعَذِّ
 .(ٖ)عذاب"
 .(ٗ)"أي: أي شًء ٌمنعهم من عذاب هللا لال السعدي:" 

 لال السمعانً:" فإن لال لابل: كٌؾ التلفٌك بٌن هذا وبٌن لوله: }وما كان هللا لٌعذبهم{؟ 
السٌؾ. ولٌل: أراد باألول: عذاب  لٌل: أراد باألول: عذاب االستبصال، وبهذا: عذاب

الدنٌا، وبالثانً: عذاب اآلخرة. ولٌل: المراد به أولبن الذٌن ترن تعذٌبهم؛ لكون النبً بٌنهم، 
 .(٘)ومعناه: وما لهم أال ٌعذبهم هللا بعد خروجن من بٌنهم"

:" وهم ٌصدون [، أيٖٗلوله تعالى:}َوهُْم ٌَُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ ]األنفال :  
 .(ٙ)أولٌاءه المإمنٌن عن الطواؾ بالكعبة والصبلة فً المسجد الحرام؟"

 .(2)لال السمعانً:" أي: ٌمنعون عنه" 
ولد فعلوا ما ٌوجب ذلن، وهو صد الناس عن المسجد الحرام،  "أي: لال السعدي 

 .(1)"خصوصا صدهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، الذٌن هم أولى به منهم
 .(5)[، أي:" وما كانوا أولٌاء هللا"ٖٗلوله تعالى:}َوَما َكانُوا أَْوِلٌَاَءهُ{ ]األنفال :  
 .(ٓٔ)"أي: المشركون ":لال السعدي 
 .(ٔٔ)لال السمعانً:" وذلن أنهم كانوا ٌدعون: إنا أولٌاء البٌت" 

ٌَاءهُ{ لوالن وفً هاء الكناٌة فً لوله }َوَما َكانُواْ أَْوِل
(ٔ): 

                                                             
 .ٖ٘ٔالناسخ والمنسوخ: (ٔ)
 .5ٗٗ/ٕنواسخ المرآن البن الجوزي: (ٕ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)



ٕ21 
 

أنها ترجع إلى المسجد، وهو لول الجمهور، والمعنى أّن المشركٌن لالوا: نحن أولٌاء  أحدهما:
 المسجد الحرام، فرد هللا علٌهم بهذا.
 .والثانً: أنها تعود إلى هللا عز وجل

نه [، أي:" إْن أولٌاء هللا إال الذٌن ٌتموٖٗلوله تعالى:}إِْن أَْوِلٌَاُإهُ إِالَّ اْلُمتَّمُوَن{ ]األنفال :  
 .(ٕ)بؤداء فرابضه واجتناب معاصٌه"

 .(ٖ)لال السدي:" هم أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٗ)لال السمعانً:" ٌعنً: المإمنٌن" 
أولٌاء هللا }إال المتمون{، ٌعنً: الذٌن ٌتمون هللا بؤداء فرابضه، لال الطبري: "ٌمول: ما  

 .(٘)واجتناب معاصٌه"
وهم الذٌن آمنوا باهلل ورسوله، وأفردوا هللا بالتوحٌد والعبادة، وأخلصوا له  ":لال السعدي 
 .(ٙ)"الدٌن

 .(2)عن مجاهد، فً لول هللا: "}إن أولٌاإه إال المتمون{، َمن كانوا، وحٌث كانوا" 
عن ابن إسحاق: "}وما كانوا أولٌاءه إن أولٌاإه إال المتمون{، الذٌن ٌحرمون حرمته،  

 .(1)ومن آمن بن" -ٌعنً النبً ملسو هيلع هللا ىلص -ة عنده، أي: أنتوٌمٌمون الصبل
[، أي:" ولكن أكثر الكفار ال ٖٗلوله تعالى:}َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]األنفال :  

ا، ؼٌرهم أولى به" ٌعلمون؛ فلذلن ادَّعوا ألنفسهم أمرا
(5). 

ٌمول: ولكن أكثر المشركٌن ال ٌعلمون أن أولٌاء هللا المتمون، بل  لال الطبري: " 
 .(ٓٔ)ٌحسبون أنهم أولٌاء هللا"

َعْوا ألنفسهم أمرا ؼٌرهم أولى به ":لال السعدي   .(ٔٔ)"فلذلن ادَّ
 الفوابد:

 بٌان عظم جرم من ٌصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعٌة فٌه. -ٔ
 لهم أن ٌلوا المسجد الحرام وهو المتمون.بٌان أولٌاء هللا تعالى والذٌن ٌحك  -ٕ
ومن هذا ٌتبٌن لنا أّن ولً هللا هو المإمن التمً الصالح، المإمن بما جاء به رسول هللا  -ٖ

 ملسو هيلع هللا ىلص، المطٌع فٌما ٌؤمُر به، المجتنب لما ٌنهى عنه.
والٌة المظاهر وحدها ال تدّل على الوالٌة، ونحن ال ٌمكننا أن نمطَع ألحد بالأن  -ٗ

والتموى، وإنّما ٌمكن أْن نَْحكُم بإسبلم شخص من خبلل ما ٌظهر لنا من أحواله وسٌرته 
وهللا ٌتولى "على الماعدة المعروفة فً الفمه واألصول أن األحكام ٌعمل فٌها بالظاهر، 

 .(ٕٔ)السرابر"
 أّما المطع بوالٌة شخص وتمواه، فهذا مرّده إلى الذي ٌعلم سرابر العباد، سبحانه

ن َبْعٍض{  [.ٕ٘]النساء:وتعالى، لال عز وجل: }َوهللاُ أَْعلَُم ِبإٌَِمانِكُْم بَْعُضكُم ّمِ
 
 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖ٘/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٖٔ(:ص1ٔٓٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٓ٘/ٖٔتفسٌرالطبري: (٘)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٓ٘/ٖٔ(:ص5ٔٓٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓ٘/ٖٔ(:صٕٔٓٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٓ٘/ٖٔتفسٌرالطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٙٙٗ/ ٕشرح النووي: انظر:  (ٕٔ)
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ٌِْت إاِل  ُمَكاًء َوتَْصِدٌَةً فَذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن ) ({ ]األنفال ٖ٘}َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم ِعْنَد اْلبَ
 :ٖ٘] 

 التفسٌر:
ا وتصفٌماا. فذولوا عذاب المتل واألسر ٌوم وما كان  صبلتهم عند المسجد الحرام إال صفٌرا

بسبب جحودكم وأفعالكم التً ال ٌُْمدم علٌها إال الكفرة، الجاحدون توحٌد ربهم ورسالة « ؛ بدر»
 نبٌهم.

 سبب النزول:
الطواؾ، ٌستهزبون فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن سعٌد بن جبٌر؛ لال: "كانت لرٌش ٌعارضون النبً 

ٌِْت إِالَّ ُمَكاءا َوتَْصِدٌَةا فَذُولُوا اْلعَذَاَب  به، وٌصفرون وٌصفمون؛ فنزلت: }َوَما َكاَن َصبَلتُُهْم ِعْنَد اْلبَ
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)({"ٖ٘بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن )

هللا:  ؛ لال: "كانوا ٌطوفون بالبٌب عراة؛ فؤنزل-رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 
ٌِْت إِالَّ ُمَكاءا َوتَْصِدٌَةا فَذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن ) ({؛ لال: ٖ٘}َوَما َكاَن َصبَلتُُهْم ِعْنَد اْلبَ

َم  والمكاء: الصفٌر، وإنما شبهوا بصفٌر الطٌر، والتصدٌة: التصفٌك، وأنزل فٌهم: }لُْل َمْن َحرَّ
 ]ضعٌؾ[ .(ٕ)["ِٕٖزٌنَةَ{ ]األعراؾ: 

؛ لال: "كانوا ٌطوفون بالبٌت وٌصفمون، -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
ووصؾ الصفك بٌده، وٌصفرون، ووصؾ صفرهم، وٌضعون خدودهم باألرض؛ فنزلت هذه 

 . ]ضعٌؾ[(ٖ)اآلٌة"
ٌِْت إِالَّ ُمَكاءا َوتَْصِدٌَةا{ ]األن  [، أي:" وما ٖ٘فال : لوله تعالى:}َوَما َكاَن َصبَلتُُهْم ِعْنَد اْلبَ

ا وتصفٌماا" كان صبلتهم عند المسجد الحرام إال صفٌرا
(ٗ). 

}وما كان صبلتهم عند البٌت{ ، ٌعنً : بٌت هللا العتٌك }إال ُمكاء{ ، لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)التصفٌك" ، }َوتَْصِدٌَةا{، أي:وهو الصفٌر
ٌصفّرون وٌصفمون ،  عن ابن عباس لال : "كانت لرٌش ٌطوفون بالبٌت وهم عراة 

ِ الَِّتً أَْخَرَج ِلِعَباِدِه{ ]سورة األعراؾ :  َم ِزٌنَةَ َّللاَّ [ ، فؤمروا ٕٖفؤنزل هللا : }لُْل َمْن َحرَّ
 .(ٙ)بالثٌاب"

 ثبلثة ألوال : ،«المكاء»وفً 

                                                             
الحمٌد الحمانً ثنا شرٌن عن : ثنا المثنى ثنا عبد ٕٗ٘/ٖٔ(:صٖ٘ٓٙٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 سالم األفطس عن سعٌد به.
 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه ثبلث علل:

 األولى: اإلرسال.
 الثانٌة: شرٌن الماضً؛ ضعٌؾ.
 الثالثة: الحمانً؛ حافظ متهم.

 .( وزاد نسبته لعبد بن حمٌدٔٙ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
(، وابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "الدر 5ٓٗ٘رلم  5ٙٙٔ/ ٘"تفسٌره" )أخرجه ابن أبً حاتم فً (ٕ)

من  -( ٙٔٔرلم  1ٔٔ، 2ٔٔ/ ٓٔومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث المختارة" )-( ٔٙ/ ٗالمنثور" )
 طرٌك جعفر بن أبً المؽٌرة الممً عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.

 ابعات.للنا: وسنده حسن فً الشواهد والمت
 .( وزاد نسبته ألبً الشٌخٔٙ/ ٗوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 ( من طرٌك لرة عن عطٌة العوفً عن ابن عمر.1٘ٔأخرجه الواحدي فً "تفسٌره" )ص (ٖ)
 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ لضعؾ عطٌة وتدلٌسه.
/ ٘فً "تفسٌره" ) ، وابن أبً حاتمٖٕ٘/ٖٔ(:ص5ٕٓٙٔ )-(ٕ٘ٓٙٔولد أخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )

(، وابن أبً شٌبة وعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه؛ كما فً "الدر 5ٓٗٓرلم  5٘ٙٔ
 .( مختصراا لٌس فٌه ذكر سبب النزولٕٙ/ ٗالمنثور" )

 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 ]بتصرؾ بسٌط[.ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗ٘/ٖٔ(:صٖٗٓٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
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 .(ٔ)أحدها : أنه إدخال أصابعهم فً أفواههم ، لاله مجاهد
 . (ٕ)لتادةوالثانً :أنه التصفٌك باألٌدي. لاله 

، (٘)، ومجاهد(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)هو التصفٌر.  وهذا لول ابن عباس «المكاء»والثالث: أن 
 :(ٔٔ)، ومنه لول عنترة(ٓٔ)، وحجر بن عنبس (5)، وابن زٌد(1)، والسدي(2)، ولتادة(ٙ)والضحان
 :(ٔٔ)عنترة

 َكِشْدِق األْعلَمِ َوَحِلٌِل َؼاِنٌٍَة تََرْكُت ُمَجدَّال                 تَْمكُو فَِرٌَصتُهُ 
 .(ٕٔ)أي: تصفر بالرٌح لما طعنته

: ما تمكو فرٌصته؟ فشبن أصابعه وجعلها (ٖٔ)لال األصمعً: "للت لمنتجع بن نبهان
 .(٘ٔ)، وأراد باألعلم: البعٌر"(ٗٔ)على فمه ونفخ فٌها 

عن سعٌد بن جبٌر فً لوله : " }وما كان صبلتهم عند البٌت إال مكاء وتصدٌة{، لال : 
" المكاء " ، كانوا ٌشبِّكون بٌن أصابعهم وٌصفرون بها ، فذلن " المكاء " 
(ٔٙ). 

، ٌكون «المكَّاء»، الصفٌر ، على نحو طٌر أبٌض ٌمال له «المكاء»ولال السدي:" 
 .(2ٔ)بؤرض الحجاز"
 ففٌها ألوال : ،«التصدٌة»وأما 

، (ٕٔ)، ومجاهد(ٕٓ)، والحسن(5ٔ)، وابن عمر(1ٔ)أحدهما : أنه التصفٌك ، لاله ابن عباس
، وأبو سلمة بن عبد (ٕٙ)، وحجر بن عنبس (ٕ٘)، والسدي(ٕٗ)، والضحان(ٖٕ)، عطٌة(ٕٕ)ولتادة
 :(ٔ)، ومنه لول عمرو بن اإلطنابة(2ٕ)الرحمن

                                                             
 .ٕ٘٘/ٖٔ(:ص2ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:ص٘ٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖٔ(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘٘/ٖٔ(:صٔٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٖٔ(:صٖٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:صٖٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:صٙٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:ص2ٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:ص1ٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٕ٘/ٖٔ(:صٕٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .، واللسان "مكا" 51ٔ، والمعانً الكبٌر :  ٕٖٙ/  ٕسٌرة بن هشام ، و2ٕٓدٌوانه:  (ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
هو: المنتجع بن نبهان األعرابً، وهو من بنً نبهان من طٌِّا، لؽوي أخذ عنه علماء زمانه، وأكثر عنه (ٖٔ)

 األصمعً.
 .ٖٕٖ/ ٖ، و"إنباه الرواة" 2٘ٔانظر: "طبمات النحوٌٌن واللؽوٌٌن" ص 

 .ٖٔٗانظر: "شرح المصابد السبع الطوال" ص (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔالتفسٌر البسٌط للواحدي: (٘ٔ)
 .ٕ٘٘/ٖٔ(:صٔٗٓٙٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:ص2ٗٓٙٔأخرجه الطبري) (2ٔ)
 .ٕٕ٘/ٖٔ(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٖٕ٘/ٖٔ(:ص5ٕٓٙٔ)-(ٕٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٓ)
 .ٕٗ٘/ٖٔ(:صٖٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:صٙٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٖٕ٘/ٖٔ(:صٕ٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:صٖٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٗ)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:ص2ٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ٘)
 .ٕٕ٘/ٖٔ(:صٕٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٙ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٖٔ(:صٕٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٕ)
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ا لهم ضجة                مكاء لدى البٌت بالتصدٌةوظلواْ جمٌعا
روي عن جعفر بن ربٌعة لال : "سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوؾ ٌمول فً 
لول هللا : }وما كان صبلتهم عند البٌت إال مكاء وتصدٌة{، لال بكر : فجمع لً جعفر كفٌه ، ثم 

ا ، كما لال له أبو سلمة" نفخ فٌهما صفٌرا
(ٕ). 

 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)الحرام ، لاله سعٌد بن جبٌروالثانً : أنه الصد عن البٌت 
: إنها الصد عن بٌت هللا الحرام ، وذلن لول ال «التصدٌة»لال الطبري:" ولد لٌل فً 

فبل ٌمال منه :  «الصدّ »، مصدر من لول المابل :صّدٌت تصدٌة، وأما «التصدٌة»وجه له ، ألن
ْدَت صدٌَّت، إنما ٌمال منه :صَدْدت، فإن شدَّدت منها الد ال على معنى تكرٌر الفعل لٌل: صدَّ
ه  ، ثم للبت «َصدَّدت»إلى أنه من  «التصدٌة»تصدٌداا، إال أن ٌكون صاحب هذا المول وجَّ

ٌُْت من   : (٘)، وكما لال الراجز «ظننت»إحدى دالٌه ٌاء ، كما ٌمال : تظنَّ
ًَ البَاِزي إذَا البَاِزي َكَسْر   تَمَّضِ

ه إلٌه"ٌعنً : تمضُّض البازي ،  ا ٌوجَّ فملب إحدى ضادٌه ٌاء ، فٌكون ذلن وجها
(ٙ). 

 . (2)والثالث :أنه نوع من الصٌاح، كانوا ٌعارضون به المرآن. لاله لتادة
والرابع: أن ٌتصدى بعضهم لبعض لٌفعل مثل فعله ، وٌصفر له إن ؼفل عنه ، حكاه الماوردي 

 .(1)عن بعض المتؤخرٌن
.  (5)ٌصد ، وهو الضجٌج ، حكاه الماوردي عن أبً عبٌدة من: صد «تفعلة»والخامس : أنها 

 [ أي: ٌضجون . 2٘ومنه لوله تعالى :}إِذَا لَوُمَن ِمنهُ ٌَِصدُّوَن{ ] الزخرؾ : 
 .(ٓٔ)والسادس : أنه الصدى الذي ٌجٌب الصابح فٌرد علٌه مثل لوله ، لاله ابن بحر

ى هللا تعالى ما كانوا ٌفعلونه عند البٌت من المكاء والتصدٌة صبلة  فإن لٌل : فلم سمَّ
 ولٌس منها ؟

 :(ٔٔ)لٌل عن ذلن جوابان

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘ٔ/ٌٕون:انظر: النكت والع (ٔ)

فً الماموس وشرحه:" واإلطنابة امرأة من بنى كنانة بن المٌس بن جسر بن لضاعة، وعمرو ابنها شاعر 
 .مشهور، واسم أبٌه زٌد مناة".

 .ٖٕ٘/ٖٔ(:صٖٓٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕ٘/ٖٔ(:ص5ٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕ٘/ٖٔ(:صٔ٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
، وهو من لصٌدة جٌدة ٌذكر فٌها مآثر عمر بن عبٌد هللا بن معمر التٌمً، 2ٔدٌوانه: الشعر للعجاج، انظر:  (٘)

ولد ولً الوالٌات العظٌمة، وفتح الفتوح الكثٌرة، ولاتل الخوارج. والضمٌر فً لوله: "دانى" ٌعود إلى متؤخر، 
عبٌد هللا وكتاببه من حوله: حول ابن ؼراء حصان  وهو"البازي" المذكور فً البٌت بعده. فإن لبله، ذكر عمر بن

 إن وتر ... فات، وإن طالب بالوؼم التدر
 إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر ... دانى جناحٌه.........

ٌرٌد: "ابتدر منمضا انمضاض البازي من الطور، دانى جناحٌه. . فمر" فمدم وأخر. وهو من جٌد التمدٌم 
أي ضم جناحٌه ولر بهما وضٌك ما بٌنهما تؤهبا لبلنمضاض من ذروة الجبل. ومر:  والتؤخٌر. ولوله: "دانى"

أسرع إسراعا شدٌدا. ولوله: "تمضى" أصلها"تمضض"، فملب الضاد األخٌرة ٌاء، استثمل ثبلث ضادات، كما 
 فعلوا فً"ظنن""وتظنى" على التحوٌل. وتمضض الطابر: هوى فً طٌرانه ٌرٌد الولوع. والبازي: ضرب من

 .وهو ٌرٌد السموط -أي للٌبل -الصمور، شدٌد. وكسر الطابر جناحٌه: ضم منهما شٌبا 
 .2ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٖٔ(:ص٘ٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
أي تصفٌك باألكؾ، « َوتَْصِدٌَةا » :"ٕٙٗ/ٔ. لال أبو عبٌدة فً مجاز المرآن:ٖ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)

 لال: تصدٌة بالكؾ أي تصفٌك، التصفٌك والتصفٌح والتصدٌة شىء واحد".
 .ٖ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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أحدهما : أنهم كانوا ٌمٌمون التصفٌك والصفٌر ممام الدعاء والتسبٌح فجعلوا ذلن صبلة وإن لم 
 ٌكن فً حكم الشرع صبلة .

 والثانً : أنهم كانوا ٌعملون كعمل الصبلة .
صبلتهم{ نصبا، }عند البٌت إال مكاء عن أبى بكر عن عاصم أنه لرأ }وما كان  

 .(ٔ)وتصدٌة{ رفعا جمٌعا
[، أي:" فذولوا عذاب المتل ٖ٘لوله تعالى:}فَذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن{ ]األنفال :  

بسبب جحودكم وأفعالكم التً ال ٌُْمدم علٌها إال الكفرة، الجاحدون توحٌد « ؛ بدر»واألسر ٌوم 
 .(ٕ)ة نبٌهم"ربهم ورسال
لوله : }فذولوا العذاب بما كنتم تكفرون{، فإنه ٌعنً العذاَب الذي وعدهم  لال الطبري:" 

به بالسٌؾ ٌوم بدر. ٌمول للمشركٌن الذٌن لالوا : " اللهم إن كان هذا هو الحك من عندن فؤمطر 
، أي اطعموا ، «ذولوا»علٌنا حجارة من السماء " اآلٌة ، حٌن أتاهم بما استعجلوه من العذاب

، ولكنه ذوق بالحّسِ ، ووجود طعم ألمه بالملوب. ٌمول لهم : فذولوا العذاَب بما  ولٌس بذوق بفم
 .(ٖ)كنتم تجحدون أن هللا معذبكم به على جحودكم توحٌَد ربكم ، ورسالةَ نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص "

 .(ٗ)لال أبو عبٌدة:"} فَذُولُوا {، مجازه:  فجّربوا ولٌس من ذوق الفم" 
"}فذولوا العذاب بما كنتم تكفرون{، أي : ما أولع هللا بهم ٌوم بدر من عن ابن إسحاق :  
 .(٘)المتل"
}فذولوا العذاب بما كنتم تكفرون{، ٌعنً أهل بدر ، عذبهم هللا ٌوم بدر  عن الضحان:" 

 .(ٙ)بالمتل واألسر"
عن ابن جرٌج : " }فذولوا العذاب بما كنتم تكفرون{، لال : هإالء أهل بدر ، ٌوم  
 .(2)هم هللا"عذب

 الفوابد:
 كراهٌة الصفٌر والتصفٌك، وبطبلن الرلص فً التعبد. -ٔ
ا، الرجال على محرم التصفٌكأن  -ٕ  الصبلة، فً التنبٌه حالة بؽٌر ممٌداا  النساء وعلى مطلما

 : أمور ذلن على وٌدل
 َكانَ  َوَما} للكفار ذاما سبحانه هللا فمال أُهلكوا، بها التً لوط لوم عادات من أنه - منها -

ٌْتِ  ِعْندَ  َصبلتُُهمْ   {.َوتَْصِدٌَة ُمَكاءا  إِالَّ  اْلبَ
 فعلها ولما بالنساء، التشبه عن الرجال نهً ولد النساء، شؤن من التصفٌك أن - ومنها -

 شٌخ لال. وسلم علٌه هللا صلى الرسول أنكرها الصبلة فً عنهم هللا رضً الصحابة
 ٌصفك وال بدؾ ٌضرب منهم أحد ٌكن فلم عهده على الرجال وأما": تٌمٌة ابن اإلسبلم
 لعن" و "للرجال والتسبٌح للنساء التصفٌك) لال أنه الصحٌح فً عنه ثبت لد بل بكؾ

 الؽناء كان ولما( بالنساء الرجال من والمتشبهٌن بالرجال النساء من المتشبهات
 الرجال من ذلن ٌفعل من ٌسمون السلؾ كان النساء عمل من والكؾ بالدؾ والضرب
 .(1)"كبلمهم فً مشهور وهذا مخانٌثا المؽنٌن الرجال وٌسمون مخنثا

                                                             
 .ٖ٘ٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٔن:مجاز المرى (ٗ)
 .1ٕ٘/ٖٔ(:صٖ٘ٓٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕ٘/ٖٔ(:ص٘٘ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕ٘/ٖٔ(:صٗ٘ٓٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .٘ٙ٘/ ٔٔ مجموع الفتاوى: (1)
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 مطلما عنهم ٌنمل لم فإنه وأصحابه، وسلم علٌه هللا صلى النبً لهدي مخالؾ أنه - ومنها -
 بالمول، للشًء استحسانهم عن ٌعبروا أن إما بل صفموا، شٌبا استحسنوا إذا كانوا أنهم
 .هللا وذكر بالتكبٌر أو
 فً كالتنبٌه) الشرع بها سمح التً المواضع ؼٌر فً ٌجوز فبل للنساء بالنسبة وأما -

 . (ٔ)للتصفٌك المحرمة األخرى األدلة لعموم ؛(الصبلة
 عن وسبل الطرطوشً بكر أبو اإلمام لال:":المرطبً اإلمام فمال ،«الرلص» وأما -

 لما السامري، أصحاب أحدثه من فؤول والتواجد الرلص، وأما: فمال الصوفٌة مذهب
 الكفار، دٌن فهو وٌتواجدون، حوالٌه، ٌرلصون لاموا خوار، له جسدا عجبل لهم اتخذ
 .(ٕ)"العجل وعباد

 األَْرِض  فِى تَْمِش  َوالَ : }تعالى بموله العلم أهل بعض استدل: "الشنمٌطً ولال
ا  ٌمشً ممن فاعله ألن وتعاطٌه؛ الرلص منع على [1ٔ/  لممان] ،[2ٖ/ اإلسراء]{ َمَرحا
ا   .(ٖ)"مرحا

 
 المرآن

ٌْهِ  ِ فََسٌُْنِفمُونََها ثُم  تَكُوُن َعلَ ْم َحْسَرًة ثُم  }إِن  ال ِذٌَن َكفَُروا ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم ِلٌَُصدُّوا َعْن َسبٌِِل ّللا 
 [ٖٙ({ ]األنفال : ٌُْٖٙغلَبُوَن َوال ِذٌَن َكفَُروا إِلَى َجَهن َم ٌُْحَشُروَن )

 التفسٌر:
إن الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا وعصوا رسوله ٌنفمون أموالهم فٌعطونها أمثالهم من المشركٌن 
وأهل الضبلل، لٌصدوا عن سبٌل هللا وٌمنعوا المإمنٌن عن اإلٌمان باهلل ورسوله، فٌنفمون 
 أموالهم فً ذلن، ثم تكون عالبة نفمتهم تلن ندامة وحسرة علٌهم؛ ألن أموالهم تذهب، وال

ٌظفرون بما ٌؤُملون ِمن إطفاء نور هللا والصد عن سبٌله، ثم ٌهزمهم المإمنون آخر األمر. 
 والذٌن كفروا إلى جهنم ٌحشرون فٌعذبون فٌها.
 اختلفوا فٌمن نزلت اآلٌة على ثبلثة ألوال:

أحدها: أنها نزلت فً المطعمٌن ببدر، وكانوا اثنً عشر رجبل ٌطعمون الناس الطعام، كل رجل 
ٌطعم ٌوما، وهم: عتبة وشٌبة، ومنبه ونبٌه ابنا الحجاج، وأبو البختري، والنضر بن الحارث، 
وأبو جهل وأخوه الحارث، وحكٌم بن حزام وأبً بن خلؾ، وزمعة بن األسود، والحارث بن 

 .(ٗ)عامر بن نوفل، هذا لول أبً صالح عن ابن عباس
ٌوم أحد ألفٌن من األحابٌش لمتال رسول  والثانً: أنها نزلت فً أبً سفٌان بن حرب، استؤجر
 .(2)، والكلبً(ٙ)، ومماتل(٘)هللا ملسو هيلع هللا ىلص سوى من استجاش من العرب، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(1)ولال مجاهد: "نزلت فً نفمة أبً سفٌان على الكفار ٌوم أحد"
 . (ٔ)والثالث: أنها نزلت فً أهل بدر، وبه لال الضحان

                                                             
(، وممال الشٌخ: ناصر بن حمد الفهد سماه: " التحمٌك فً مسؤلة 2ٖٓ/ ٙوانظر فتاوى اللجنة الدابمة )(ٔ)

 .التصفٌك"
 .1ٖٔ/ ٓٔالمرطبً:تفسٌر (ٕ)
 .1ٖ٘/ ٖأضواء البٌان: (ٖ)
. انظر: زاد عزاه ابن الجوزي ألبً صالح عن ابن عباس، وراوٌة أبً صالح هو الكلبً، ولد كذبه ؼٌر واحد(ٗ)

 .5ٕٓ/ٕزاد المسٌر:
عن سعٌد بن جبٌر مرسبل. وكرره  ٖٓ٘/ٖٔ(:صٙ٘ٓٙٔورد من وجوه متعددة مرسلة. أخرجه الطبري)(٘)
عن سعٌد بن جبٌر  1ٕٗ«: أسباب النزول»عن ابن أبزى مرسبل. وذكره الواحدي فً  ٖٓ٘/ٖٔ(:ص2٘ٓٙٔ)

 .وابن أبزى مرسبل
 . ومماتل ٌضع الحدٌث.1ٔٗذكره الواحدي فً أسباب النزول: (ٙ)
 . والكلبً ٌضع الحدٌث.1ٔٗذكره الواحدي فً أسباب النزول: (2)
عن مجاهد مرسبل. وذكره الواحدي فً  ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٖٔ((:ٕٙٓٙٔ(،) )ٔٙٓٙٔمرسل. أخرجه الطبري)(1)
 .بنحوه 1ٖٗ -1ٕٗ« أسباب النزول»
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والصواب من المول فً ذلن عندي، هو أن ٌمال: إن هللا أخبر عن الذٌن لال الطبري:"  
كفروا به من مشركً لرٌش، أنهم ٌنفمون أموالهم لٌصدوا عن سبٌل هللا لم ٌخبرنا بؤي أولبن 
عنى ؼٌر أنه عم بالخبر }الذٌن كفروا{ . وجابز أن ٌكون عنى المنافمٌن أموالهم لمتال رسول هللا 

وأصحابه بؤحد، وجابز أن ٌكون عنى المنافمٌن منهم ٌوم بدر، وجابز أن ٌكون عنى  ملسو هيلع هللا ىلص
الفرٌمٌن، وإذا كان ذلن كذلن. فالصواب فً ذلن أن ٌعم كما عم جل ثناإه الذٌن كفروا من 

 .(ٕ)لرٌش"
ٌَُصدُّوا َعْن َسبٌِِل   ِ{ ]األنفال : لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم ِل [، أي:" َّٖٙللاَّ

إن الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا وعصوا رسوله ٌنفمون أموالهم فٌعطونها أمثالهم من المشركٌن 
 .(ٖ)وأهل الضبلل، لٌصدوا عن سبٌل هللا وٌمنعوا المإمنٌن عن اإلٌمان باهلل ورسوله"

}سبٌل هللا{،  لال الزمخشري:" أى: كان ؼرضهم فً اإلنفاق الصد عن اتباع دمحم وهو 
 .(ٗ)وإن لم ٌكن عندهم كذلن"

ٌمول تعالى ذكره:إن الذٌن كفروا باهلل ورسوله ٌنفمون أموالهم ، فٌعطونها  لال الطبري:" 
وا بها على لتال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن به ، لٌصّدوا المإمنٌن باهلل  أمثالهم من المشركٌن لٌتموَّ

 .(٘)ورسوله عن اإلٌمان باهلل ورسوله"
ِ{ ]األنفال : وفً لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكَفرُ   ٌَُصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ [، ٖٙوا ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم ِل
 لوالن:

 . (ٙ)ٌوم بدر ، لاله الضحان -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنها نفمة لرٌش فً لتال رسول هللا 
بهم رسول هللا والثانً : أنه أبو سفٌان استؤجر معه ٌوم أُحد ألفٌن من األحابٌش ومنه كنانة لٌماتل 

، (5)، والحكم بن عٌٌنة(1)، ومجاهد(2)، سوى من انحاز إلٌه من العرب ، لاله سعٌد بن جبٌر -ملسو هيلع هللا ىلص-
 :(ٕٔ)، وفً ذلن ٌمول كعب بن مالن(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)وابن أبزى

 َوِجبْنَا إَلى َمْوجٍ ِمَن البَْحِر َوْسَطه               أََحابٌُِش ، ِمْنُهْم َحاِسٌر َوُممَنَُّع 
 ثبَلثَةُ آالٍؾ ، ونَْحُن نَِصٌَّةٌ                       ثبَلُث ِمِبٌَن إن َكثُْرَن ، فَؤْرَبُع 

ن ٌمال : إن هللا أخبَر لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن عندي ما للنا ، وهو أ 
عن الذٌن كفروا به من مشركً لرٌش ، أنهم ٌنفمون أموالهم لٌصدُّوا عن سبٌل هللا. لم ٌخبرنا 
بؤّي أولبن َعنى ، ؼٌر أنه عم بالخبر }الذٌن كفروا{، وجابز أن ٌكون َعنَى المنفمٌن أموالهم 

كون عنى المنفمٌن منهم ذلن ببدر وجابز أن ٌكون لمتال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه بؤحد وجابز أن ٌ

                                                                                                                                                                               
 .عن الضحان مرسبل ٖٖ٘/ٖٔ(:صٙٙٓٙٔمرسل. أخرجه الطبري)(ٔ)
 .ٖٗ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖ٘/ٖٔ(:صٙٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٓ٘/ٖٔ(:صٙ٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٖٔ(:صٔٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٔ٘/ٖٔ(:ص1٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٓ٘/ٖٔ(:ص2٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٖٔ(:صٓٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 وؼٌرها. 5نسب لرٌش :  ، 1ٖٔ، طبمات فحول الشعراء :  ٔٗٔ:  ٖسٌرة ابن هشام انظر:  (ٕٔ)

وٌعنً بموله : " فجبنا إلى موج " ، جٌش الكفار ٌوم أحد ، ٌموج موجه . وكان عدة المشركٌن بؤحد ثبلثة آالؾ 
. و " الحاسر " ، الذي ال درع له ، وال بٌضة على رأسه . و " الممنع " ، الدارع الذي لٌس لبس سبلحه ، 

 .ووضع البٌضة على رأسه
 خٌار أشراؾ ، أهل جلد ولتال . ٌمال : " انتصى الشًء " ، اختار ناصٌته ، أي أكرم ما فٌه . و"نصٌة" ، أي :
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عنى الفرٌمٌن. وإذا كان ذلن كذلن ، فالصواب فً ذلن أن ٌعّم كما عم جل ثناإه الذٌن كفروا من 
 .(ٔ)لرٌش"

ٌِْهْم َحْسَرةا{ ]األنفال :  [، أي:" فٌنفمون أموالهم فً ٖٙلوله تعالى:}فََسٌُْنِفمُونََها ثُمَّ تَكُوُن َعلَ
تكون عالبة نفمتهم تلن ندامة وحسرة علٌهم؛ ألن أموالهم تذهب، وال ٌظفرون بما  ذلن، ثم

 .(ٕ)ٌؤُملون ِمن إطفاء نور هللا والصد عن سبٌله"
 .(ٖ)لال البؽوي:" ٌرٌد: ما أنفموا فً الدنٌا ٌصٌر حسرة علٌهم فً اآلخرة" 
صٌر ندما وتنملب لال الزمخشري:" أى: تكون عالبة إنفالها ندما وحسرة، فكؤن ذاتها ت 
 .(ٗ)حسرة"
فسٌنفمون أموالهم فً ذلن ، ثم تكون نفمتهم تلن علٌهم }حسرة{، ٌمول  لال الطبري:أي:" 

: تصٌر ندامة علٌهم، ألن أموالهم تذهب ، وال ٌظفرون بما ٌؤملون وٌطمعون فٌه من إطفاء نور 
 .(٘)، وجاعل كلمة الكفر السفلى"هللا ، وإعبلء كلمة الكفر على كلمة هللا ، ألن هللا ُمْعلً كلمته 

 .(ٙ)عن السدي :"}فسٌنفمونها ثم تكون علٌهم حسرة{، ٌمول: ندامة ٌوم المٌامة" 
 .(2)[، أي:" ثم ٌهزمهم المإمنون آخر األمر"ٖٙلوله تعالى:}ثُمَّ ٌُْؽلَبُوَن{ ]األنفال :  
 .(1)ثم ٌؽلبهم المإمنون " لال الطبري:أي:" 
 .(5)لال مماتل:"ثم ٌهزمون" 
لال الزمخشري:ٌعنً" آخر األمر، وإن كانت الحرب بٌنهم وبٌن المإمنٌن سجاال لبل  

ُ أَلَْؼِلبَنَّ أََنا َوُرسُِلً{ ]المجادلة : (ٓٔ)ذلن فٌرجعون طلماء   .(ٔٔ)[ "ٕٔ}َكتََب َّللاَّ
عن خلؾ أبً الفضل المرشً عن كتاب عمر بن عبد العزٌز لال: "لول هللا: }ٌؽلبون{  
 .(ٕٔ)عذابهم بالمتل فً الدنٌا واآلخرة بالنار"فؤخبرهم ب
[، أي:" والذٌن كفروا إلى ٖٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم ٌُْحَشُروَن{ ]األنفال :  

 .(ٖٔ)جهنم ٌحشرون فٌعذبون فٌها"
 .(ٗٔ)"أي: ٌجمعون إلٌها، لٌذولوا عذابها، وذلن ألنها دار الخبث والخبثاء لال السعدي:" 
 .(٘ٔ)لال البؽوي:" خص الكفار، ألن منهم من أسلم" 
 ثم أخبر بمنزلتهم فً اآلخرة فمال: }والذٌن كفروا{ بتوحٌد هللا }إلى جهنم{ لال مماتل:" 

 .(ٙٔ)"فً اآلخرة }ٌحشرون{
لال ابن عباس: "هم الكفار الذٌن خلمهم هللا للنار وخلك النار لهم فآلت عنهم الدنٌا،  

 .(2ٔ)الجنة"وحرمت علٌهم 

                                                             
 .ٖٗ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .51ٙٔ/٘(:ص5ٓ٘2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٔٔ/ٕتفسٌر مماتب بن سلٌمان: (5)
 .األسٌر الذي أطلك عنه إساره وخلى سبٌله.« الطلٌك»فً الصحاح « فٌرجعون طلماء»لوله (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .51ٙٔ/٘(:ص5ٓ٘1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٖٙ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕتفسٌر مماتب بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .51ٙٔ/٘(:ص5ٓ٘5أخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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وٌحشر هللا الذٌن كفروا به وبرسوله إلى جهنم ، فٌعذبون فٌها ،   لال الطبري:أي:" 
ًّ ، فُحِرب ماله وذهَب باطبل فً  فؤعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلن! أما الح

ا محروباا مسلوباا، وأما الهالن ، فمتل وسُلب ، وعُ  ل به ؼٌر َدَرن نفع ، ورجع مؽلوباا ممهورا ّجِ
إلى نار هللا ٌخلُد فٌها ، نعوذ باهلل من ؼضبه. وكان الذي تولَّى النفمةَ التً ذكرها هللا فً هذه 

 .(ٔ)اآلٌة فٌما ذُكر ، أبا سفٌان"
عن ٌحٌى بن عباد بن عبد اله بن الزبٌر عن أبٌه عباد :"}والذٌن كفروا إلى جهنم  

وإلى من كان لهم مال من لرٌش فً تلن  ٌحشرون{، ٌعنً: النفر الذٌن مشوا إلى أبً سفٌان
 .(ٕ)التجارة فسؤلوهم أن ٌمووهم بها على حرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ففعلوا"

 الفوابد:
كل نفمة ٌنفمها العبد للصد عن سبٌل هللا بؤي وجه من الوجوه تكون علٌه حسرة عظٌمة  -ٔ

 ٌوم المٌامة.
النصارى أمواالا طابلة وجهوداا كبٌرة فً سبٌل أنفك التحذٌر من الحمبلت التنصٌرٌة، إذ  -ٕ

ا، والمسلمٌن على وجه الخصوص، لكن حالهم  تحمٌك أحبلمهم فً تنصٌر العالم عموما
ِ فََسٌُْنِفمُونََها ثُمَّ  ٌَُصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ  كما لال سبحانه: }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم ِل

[ لد عمدوا ٌِْٖٙهْم َحْسَرةا ثُمَّ ٌُْؽلَبُوَن َوالَِّذٌَن َكفَُروا إَِلى َجَهنََّم ٌُْحَشُروَن{ ]األنفال: تَكُوُن َعلَ 
من أجل هذه الؽاٌة مإتمرات عدة إللٌمٌة وعالمٌة منذ لرن من الزمان وإلى اآلن، توافد 

ع الوسابل إلٌها المنصرون العاملون من كل مكان؛ لتبادل اآلراء والممترحات حول أنج
 :(ٖ)وأهم النتابج، ورسموا لذلن الخطط، ووضعوا البرامج، فكان من وسابلهم

إرسال البعثات التنصٌرٌة إلى بلدان العالم اإلسبلمً، والدعوة إلى النصرانٌة من  - -
خبلل توزٌع المطبوعات من كتب ونشرات تعرؾ بالنصرانٌة، وترجمات لئلنجٌل، 

 لهجوم علٌه، وتشوٌه صورته أمام العالم.ومطبوعات للتشكٌن فً اإلسبلم وا
ثم اتجهوا أٌضاا إلى التنصٌر بطرق مؽلفة وأسالٌب ؼٌر مباشرة، ولعل من أخطر هذه  -

عبر التطبٌب: وتمدٌم الرعاٌة الصحٌة لئلنسان، ولد ساهم فً تؤثٌر  األسالٌب ما كان:
راض الفتاكة فً هذا األسلوب، عامل الحاجة إلى العبلج، وكثرة انتشار األوببة واألم

ا، مع مرور زمن فٌه ندرة األطباء المسلمٌن، بل فمدانهم ، البٌبات اإلسبلمٌة خصوصا
 أصبلا فً بعض الببلد اإلسبلمٌة.

ومن تلن األسالٌب أٌضاا: التنصٌر عن طرٌك التعلٌم: وذلن إما بإنشاء المدارس  -
ً الظاهر، وكٌد والجامعات النصرانٌة صراحة، أو بفتح مدارس صبؽة تعلٌمٌة بحتة ف

ا من المسلمٌن ٌلمون بؤبنابهم فً تلن المدارس،  نصرانً فً الباطن، مما جعل فباما
رؼبة فً تعلم لؽة أجنبٌة، أو مواد خاصة أخرى، وال تََسْل بعد ذلن عن حجم الفرصة 
التً ٌمنحها المسلمون للنصارى حٌن ٌهدونهم فلذات أكبادهم فً سن الطفولة 

 اغ العملً والمابلٌة للتلمً، أًٌّا كان المْلمً!! وأًٌّا كان الُملمَى!!والمراهمة، حٌث الفر
ومن أسالٌبهم كذلن: التنصٌر عبر وسابل اإلعبلم: وذلن من خبلل اإلذاعات الموجهة  -

للعالم اإلسبلمً، إضافة إلى طوفان البث المربً عبر المنوات الفضابٌة فً السنوات 
والنشرات الصادرة بؤعداد هابلة. . وهذه  األخٌرة، فضبلا عن الصحؾ والمجدالت

الوسابل اإلعبلمٌة المربٌة والمسموعة والممروءة كلها تشترن فً دفع عجلة التنصٌر 
 من خبلل مسالن عدة:

 الدعوة إلى النصرانٌة بإظهار مزاٌاها الموهومة والرحمة والشفمة بالعالم أجمع. -أ
 عابرهم وعبللاتهم الدٌنٌة.إلماء الشبهات على المسلمٌن فً عمٌدتهم وش -ب

                                                             
 .5ٕ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٙٔ/٘(:ص5ٓٙٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
(ٖ) . 
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نشر العري والخبلعة وتهٌٌج الشهوات، بؽٌة الوصول إلى انحبلل المشاهدٌن، وهدم  -جـ
أخبللهم، ودن عفتهم، وذهاب حٌابهم، وتحوٌل هإالء المنحلٌن إلى عُبَّاد شهوات وطبلب 
 -باهللمتع رخٌصة، فٌسهل بعد ذلن دعوتهم إلى أي شًء، حتى لو كان إلى الردة والكفر 

وذلن بعد أن خبت جذوة اإلٌمان فً الملوب، وانهار حاجز الوازع الدٌنً فً  -والعٌاذ باهلل
 النفوس.

وهنان وسابل أخرى للتنصٌر، وهذا مكرهم إلضبلل المسلمٌن!! فما واجب المسلمٌن 
 تجاه ذلن؟ وكٌؾ ٌكون التصدي لتلن الهجمات الشرسة على اإلسبلم والمسلمٌن؟

ا؛ الشن أن المسبو لٌة كبٌرة ومشتركة بٌن المسلمٌن، أفراداا وجماعات، حكومات وشعوبا
للولوؾ أمام هذا الزحؾ المسموم الذي ٌستهدؾ كل فرد من أفراد هذه األمة المسلمة، كبٌراا 
كان أو صؽٌراا، ذكراا أو أنثى، وحسبنا هللا ونعم الوكٌل، وٌمكننا المول فً ما ٌجب أداإه 

لتسلٌم بؤن لكل حال ووالع ما ٌناسبه من اإلجراءات والتدابٌر مع ا -على سبٌل اإلجمال
 ما ٌلً: -الشرعٌة
تؤصٌل العمٌدة اإلسبلمٌة فً نفوس المسلمٌن من خبلل مناهج التعلٌم وبرامج التربٌة  - ٔ

بصفة عامة، مع التركٌز على ترسٌخها فً للوب الناشبة خاصة، فً المدارس ودور التعلٌم 
 الرسمٌة واألهلٌة.

بث الوعً الدٌنً الصحٌح فً طبمات األمة جمٌعاا، وشحن النفوس بالؽٌرة على الدٌن  - ٕ
 وحرماته وممدساته.

التؤكٌد على المنافذ التً ٌدخل منها النتاج التنصٌري من أفبلم ونشرات ومجبلت  - ٖ
 وؼٌرها، بعدم السماح لها بالدخول، ومعالبة كل من ٌخالؾ ذلن بالعموبات الرادعة.

بصٌر الناس وتوعٌتهم بمخاطر التنصٌر وأسالٌب المنصرٌن، وطرابمهم؛ للحذر منها، ت - ٗ

 وتجنب الولوؾ فً شباكها.
االهتمام بجمٌع الجوانب األساسٌة فً حٌاة اإلنسان المسلم، ومنها: الجانب الصحً  - ٘

والتعلٌمً على وجه الخصوص، إذ دلت األحداث أنهما أخطر منفذٌن َعَبَر من خبللهما 
 النصارى إلى للوب الناس وعمولهم.

أن ٌتمسن كل مسلم فً أي مكان على وجه األرض بدٌنه وعمٌدته مهما كان الظروؾ  - ٙ
واألحوال، وأن ٌمٌم شعابر اإلسبلم فً نفسه ومن تحت ٌده حسب لدرته واستطاعته، وأن 

ا لمماومة كل ؼزو ضدهم ٌستهدؾ عمٌدتهم ا ذاتٌا  وأخبللهم. ٌكون أهل بٌته محصنٌن تحصٌنا
الحذر من لبل كل فرد وأسرة من السفر إلى ببلد الكفار، إال لحاجة شدٌدة كعبلج أو  - 2

علم ضروري ال ٌوجد فً الببلد اإلسبلمٌة، مع االستعداد لدفع الشبهات والفتنة فً الدٌن 
 الموجهة للمسلمٌن.

األثرٌاء حموق الفمراء، تنشٌط التكافل االجتماعً بٌن المسلمٌن والتعاون بٌنهم، فٌراعً  - 1
وٌبسطوا أٌدٌهم بالخٌرات والمشارٌع النافعة؛ لسد حاجات المسلمٌن، حتى ال تمتد إلٌهم أٌدي 

 النصارى الملوثة، مستؽلة حاجتهم وفالتهم.
نسؤل هللا الكرٌم بؤسمابه الحسنى وصفاته العبل أن ٌجمع شمل المسلمٌن، وأن ٌإلؾ 

وٌهدٌهم إلى سبل السبلم، وأن ٌحمٌهم من مكابد األعداء، للوبهم، وٌصلح ذات بٌنهم، 
وٌعٌذهم من شرورهم، وٌجنبهم الفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنه أرحم 

اللهم من أراد اإلسبلم والمسلمٌن بسوء فؤشؽله بنفسه، واردد كٌده فً نحره، ، الراحمٌن
 وأِدُر علٌه دابرة السوء، إنن على كل شًء لدٌر.

 
 المرآن

ٌَْجعََل اْلَخبٌَِث بَْعَضهُ َعلَى بَْعٍض فٌََْركَُمهُ َجِمٌعًا فٌََْجعَلَهُ  ُ اْلَخبٌَِث ِمَن الط ٌِِّب َو َم }ِلٌَِمٌَز ّللا  فًِ َجَهن 
 [1ٖ({ ]األنفال : 1ٖأُولَئَِن هُُم اْلَخاِسُروَن )

 التفسٌر:
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والهم لمنع الناس عن اإلٌمان باهلل والصد ٌحشر هللا وٌخزي هإالء الذٌن كفروا بربهم، وأنفموا أم
عن سبٌله؛ لٌمٌز هللا تعالى الخبٌث من الطٌب، وٌجعل هللا المال الحرام الذي أُنفك للصّدِ عن دٌن 
ا متراكباا، فٌجعله فً نار جهنم، هإالء الكفار هم الخاسرون فً  هللا بعضه فوق بعض متراكما

 الدنٌا واآلخرة.
ٌِِّب{ ]األنفال :  لوله تعالى:}ِلٌَِمٌزَ   ُ اْلَخِبٌَث ِمَن الطَّ [، أي:" ٌحشر هللا وٌخزي 2َّٖللاَّ

هإالء الذٌن كفروا بربهم، وأنفموا أموالهم لمنع الناس عن اإلٌمان باهلل والصد عن سبٌله؛ لٌمٌز 
 .(ٔ)هللا تعالى الخبٌث من الطٌب"

أنفمه المشركون فً لال الزجاج:" أي: لٌمٌز ما أنفمه المإمنون فً طاعة هللا مما  
 .(ٕ)معصٌة هللا"
ٌمول تعالى ذكره : ٌحشر هللا هإالء الذٌن كفروا بربهم ، وٌنفمون  لال الطبري:" 

أموالهم للصّد عن سبٌل هللا ، إلى جهنم ، لٌفرق بٌنهم وهم أهل الخبث ، كما لال وسماهم 
ٌَّز جل ، كما سماه« الطٌبون»}الخبٌث{ وبٌن المإمنٌن باهلل وبرسوله ، وهم  م جل ثناإه. فم

 .(ٖ)ثناإه بٌنهم بؤن أسكن أهل اإلٌمان به وبرسوله جناته ، وأنزل أهل الكفر ناَره"
عن ابن عباس لوله : " }لٌمٌز هللا الخبٌث من الطٌب{، فمٌَّز أهل السعادة من أهل  
 .(ٗ)الشماوة"
ثم ذكر المشركٌن ، وما ٌصنع بهم ٌوم المٌامة ، فمال : }لٌمٌز هللا الخبٌث  لال السدي:" 

 .(٘)من الطٌب{، ٌمول : ٌمٌز المإمن من الكافر ، فٌجعل الخبٌث بعضه على بعض"
على « الطٌب»على ضروب: الكفر والنفاق والكبابر، و« الخبٌث» لال التستري:" 

صدٌمٌن والشهداء والصالحٌن، فؤخبر هللا تعالى أنه ضروب: وهو اإلٌمان، فٌه درجة األنبٌاء وال
ٌمٌز بٌنهما، ثم ٌجعل الخبٌث بعضه على بعض على ممدار ذنوبهم طبمة طبمة، كما لال: }إن 

 .(ٙ)["٘ٗٔالمنافمٌن فً الدرن األسفل من النار{ ]النساء: 
ا، ولرأ خفٌف« الٌاء»لرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو }لٌمٌز{ بفتح  

 .(2)والتشدٌد« الٌاء»حمزة والكسابى }لٌمٌز{ بضم 
[، أي:" ٌجعل الكفار 2ٖلوله تعالى:}َوٌَْجعََل اْلَخبٌَِث بَْعَضهُ َعلَى بَْعٍض{ ]األنفال :  

 .(1)بعضهم فوق بعض"
 .(5)فٌحمل الكفار بعضهم فوق بعض" لال الطبري:ٌعنً:" 
ٌَْركَُمهُ َجِمٌعاا{ ]األ  ا بعضهم فوق 2ٖنفال : لوله تعالى:}فَ [، أي:" ٌجعلهم كالركام متراكما

 .(ٓٔ)بعض لشدة االزدحام"
ا ، وهو أن ٌجمع بعضهم إلى بعض حتى ٌكثروا ،  لال الطبري:"  ٌمول : فٌجعلهم ركاما

ا{ ]سورة النور :  ٌْنَهُ ثُمَّ ٌَْجعَلُهُ ُرَكاما أي  [ ،ٖٗكما لال جل ثناإه فً صفة السحاب : }ثُمَّ ٌَُإلُِّؾ بَ
مجتمعاا كثٌفاا"
(ٔٔ). 
}فٌركمه جمٌعاا{، لال : فٌجمعه جمٌعاا بعضه على بعض"عن ابن زٌد:" 

(ٕٔ). 

                                                             
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٖٔ(:ص2ٙٓٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٖٔ(:ص1ٙٓٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٔتفسٌر التستري: (ٙ)
 .ٖٙٓانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .2ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖ٘٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٖٔ(:ص5ٙٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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، أن ٌجعل بعض الشًء على بعض، وٌمال: ركمت الشًء «الركم»لال الزجاج:"  
 .(ٔ)االسم"«: الركام»أركمه ركما، و

 .(ٕ)فٌجعله فً نار جهنم"[، أي:" 2ٖلوله تعالى:}فٌََْجعَلَهُ فًِ َجَهنََّم{ ]األنفال :  
 لال الزجاج:" أي: ٌجعل بعض ما أنفمه المشركون على بعض، وٌجعل علٌهم فً 

النار، فٌكون مما ٌعذبون به، كما لال جل وعز: }فَتُْكَوى بَِها ِجبَاهُُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهوُرهُم{ 
 .(ٖ)["ٖ٘]التوبة : 
د الخبر عنهم لتوحٌد لوله :  ٌمول : فٌجعل الخبٌث جمٌعاا فً لال الطبري:"  جهنم فوحَّ

 .(ٗ)}لٌمٌز هللا الخبٌث{"
[، أي:" هإالء الكفار هم الخاسرون فً 2ٖلوله تعالى:}أُولَبَِن هُُم اْلَخاِسُروَن{ ]األنفال :  

 .(٘)الدنٌا واآلخرة"
هإالء الذٌن ٌنفمون أموالهم لٌصدوا عن سبٌل هللا }هم الخاسرون{،  لال الطبري:" 
بموله: }الخاسرون{، الذٌن ؼُبنت صفمتهم ، وخسرت تجارتهم، وذلن أنهم َشَرْوا بؤموالهم  وٌعنً

ًّ هللا والمإمنٌن به ، الخزَي  لوا بإنفالهم إٌاها فٌما أنفموا من لتال نب عذاَب هللا فً اآلخرة ، وتعجَّ
"  .(ٙ)والذلَّ
 الفوابد:
 كل كافر خبٌث وكل مإمن طٌب. -ٔ
لرسوله والمإمنٌن بهزٌمة المشركٌن وؼلبتهم وحسرتهم على ما صدق وعد هللا تعالى  -ٕ

 أنفموا فً حرب اإلسبلم وضٌاع ذلن كله وخٌبتهم فٌه.
 

 المرآن

ِلٌنَ  ({ 1ٖ )}لُْل ِلل ِذٌَن َكفَُروا إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْغفَْر لَُهْم َما لَْد َسلََف َوِإْن ٌَعُوُدوا فَمَْد َمَضْت سُن ُت اأْلَو 
 [1ٖ ]األنفال :
 التفسٌر:
للذٌن جحدوا وحدانٌة هللا ِمن مشركً لومن: إن ٌنزجروا عن الكفر وعداوة  -أٌها الرسول-لل 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وٌرجعوا إلى اإلٌمان باهلل وحده وعدم لتال الرسول والمإمنٌن، ٌؽفر هللا لهم ما سبك 
بعد الولعة  -أٌها الرسول-ء المشركون لمتالن من الذنوب، فاإلسبلم ٌُجبُّ ما لبله. وإن ٌَعُْد هإال

فمد سبمت طرٌمة األولٌن، وهً أنهم إذا كذبوا واستمروا على « بدر»التً أولعتها بهم ٌوم 
 عنادهم أننا نعاجلهم بالعذاب والعموبة.

 سبب النزول:
صلى هللا علٌه -لال ابن عباس : "نزلت هذه اآلٌة فً أهل مكة بعد أن دخلها رسول هللا 

عام الفتح ولال لهم : ما َظنُّكُم بًِ َوَما الَِّذي تََروَن أَنًِّ َصاِنُع بِكُم ؟، لالوا : ابن عم كرٌم  -وسلم
: أَلُوُل لَكُْم َكَما لَاَل ٌُوسُُؾ إلْخَوتِِه : }اَل  -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن تعؾ فذان الظن بن وإن تنتمم فمد أسؤنا ، فمال 

اِحِمٌَن{ ] ٌوسؾ : تَثِْرٌَب َعلٌَكُُم الٌَ  ُ لَكُْم َوهَُو أَْرَحُم الرَّ [، فؤنزل هللا تعالى هذه  5ْٕوَم ٌَْؽِفُر َّللاَّ
 .(2)اآلٌة"

                                                             
 .ٖٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖ٘٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
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[، أي:" لل ٌا 1ٖلوله تعالى:}لُْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽَفْر لَُهْم َما لَْد َسلََؾ{ ]األنفال :  
ٌنتهوا عن الكفر وٌإمنوا باهلل وٌتركا لتالن ولتال المإمنٌن، دمحم لهإالء المشركٌن من لومن، إِن 

 .(ٔ)ٌؽفر لهم ما لد سلؾ من الذنوب واآلثام"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :}لل{، ٌا دمحم ، }للذٌن كفروا{، من مشركً  لال الطبري:" 

سوله ، ولتالن ولتال المإمنٌن ، لومن }إن ٌنتهوا{، عما هم علٌه ممٌمون من كفرهم باهلل ور
فٌنٌبوا إلى اإلٌمان  ٌؽفر هللا لهم ما لد خبل ومضى من ذنوبهم لبل إٌمانهم وإنابتهم إلى طاعة هللا 

 .(ٕ)وطاعة رسوله بإٌمانهم وتوبتهم"
ٌَْنتَُهوا ٌُْؽفَْر لَُهْم َما لَْد َسلََؾ{ وفً   [، 1ٖ]األنفال : لوله تعالى:}لُْل ِللَِّذٌَن َكَفُروا إِْن 
 :(ٖ)وجهان

 أحدهما : إن ٌنتهوا عن المحاربة إلى الموادعة ٌؽفر لهم ما لد سلؾ من المإاخذة والمعالبة .
 والثانً : إن ٌنتهوا عن الكفر باإلسبلم ٌؽفر لهم ما لد سلؾ من اآلثام .

ِلٌَن{ ]األنفا  [، أي:" وإِن عادوا إِلى 1ٖل : لوله تعالى:}َوإِْن ٌَعُوُدوا فَمَْد َمَضْت سُنَُّت اأْلَوَّ
 .(ٗ)لتالن وتكذٌبن فمد مضت سنتً فً تدمٌر وإِهبلن المكذبٌن ألنبٌابً، فكذلن نفعل بهم"

ٌمول : وإن ٌعد هإالء المشركون لمتالن بعد الولعة التً أولعتها بهم ٌوم  لال الطبري:" 
الخالٌة ، إذ طؽوا وكذبوا بدر فمد مضت سنتً فً األولٌن منهم ببدر ، ومن ؼٌرهم من المرون 

رسلً ولم ٌمبلوا نصحهم ، من إحبلل عاجل الّنِمَم بهم ، فؤحّل بهإالء إن عادوا لحربن ولتالن ، 
 .(٘)مثل الذي أحللت بهم"

ن مجاهد لوله: "}فمد مضت سنت األولٌن{، فً لرٌش وؼٌرها ٌوم بدر واألمم لبل ع 
 .(ٙ)ذلن"

 .(2)خلت"عن أبً مالن لوله: "}مضت{، ٌعنً:  

ِلٌَن{ ]األنفال : وفً    [، وجهان:1ٖلوله تعالى:}َوإِْن ٌَعُوُدوا فَمَْد َمَضْت سُنَُّت اأْلَوَّ
أحدهما: وإن ٌعودواْ إلى المحاربة فمد مضت سنة األولٌن فٌمن لتل ٌوم بدر وأسر، لاله الحسن 

 .(ٕٔ)عن ابٌه ، ورواه ٌحٌى بن عباد(ٔٔ)، وابن إسحاق(ٓٔ)، والسدي(5)، وسفٌان(1)ومجاهد
والثانً : فمد مضت سنة األولٌن من األمم السالفة فٌما أخذهم هللا به فً الدنٌا من عذاب 

 .(ٖٔ)االستبصال
وهذا وعٌد شدٌد لهم بالدمار إِن لم ٌملعوا عن المكابرة والعناد" لال الصابونً:" 

(ٔٗ). 
هللا تعالى ٌمول: }لل لال مالن: "ال ٌإخذ كافر بشًء صنعه فً كفره إذا أسلم وذلن أن  

 .(٘ٔ)للذٌن كفروا إن ٌنتهوا ٌؽفر لهم ما لد سلؾ وإن ٌعودوا فمد مضت سنت األولٌن{"
 الفوابد:

                                                             
 .2ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٓٓٔ/٘(:ص5ٓ2ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٓٓٔ/٘(:ص5ٓٙ5أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/ٖٔ(:ص2ٖٓٙٔ)-(2ٓٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٓٓٔ/٘(:ص5ٓ2ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖ٘/ٖٔ(:ص2٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٖٔ(:ص2ٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٓٓٔ/٘(:ص5ٓٙ1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .2ٓٓٔ/٘(:ص5ٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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 بٌان سعة فضل هللا ورحمته. -ٔ
 اإلسبلم ٌجب أي ٌمطع ما لبله، فٌؽفر لمن أسلم كل ذنب لارفه من الكفر وؼٌره. -ٕ
 مدة اإلمبلء واإلنظار.بٌان سنة هللا فً الظالمٌن وهً إهبلكهم وإن طالت  -ٖ
 
 المرآن

َ بَِما ٌَْعمَ  ِ فَِإِن اْنتََهْوا فَِإن  ّللا  ٌُن كُلُّهُ َّلِل  لُوَن بَِصٌٌر }َولَاتِلُوهُْم َحت ى اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َوٌَكُوَن الّدِ
 [1ٖ({ ]األنفال : 1ٖ)

 التفسٌر:
عن سبٌل هللا؛ وال ٌُْعبََد إال هللا  المشركٌن حتى ال ٌكون ِشْرٌن وصدٌّ  -أٌها المإمنون-ولاتلوا 

وحده ال شرٌن له، فٌرتفع الببلء عن عباد هللا فً األرض، وحتى ٌكون الدٌن والطاعة والعبادة 
كلها هلل خالصة دون ؼٌره، فإن انزجروا عن لتنة المإمنٌن وعن الشرن باهلل وصاروا إلى الدٌن 

 ن ترن الكفر والدخول فً اإلسبلم.الحك معكم، فإن هللا ال ٌخفى علٌه ما ٌعملون مِ 
 -أٌها المإمنون-[، أي:" ولاتلوا 5ٖلوله تعالى:}َولَاتِلُوهُْم َحتَّى اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ{ ]األنفال :  

المشركٌن حتى ال ٌكون ِشْرٌن وصدٌّ عن سبٌل هللا؛ وال ٌُْعبََد إال هللا وحده ال شرٌن له، فٌرتفع 
 .(ٔ)"الببلء عن عباد هللا فً األرض

لال الزجاج:" أي: حتى ال ٌفتن الناس فتنة كفر، وٌدل على معنى فتنة كفر لوله عز  
 .(ٕ)وجل: }وٌكون الدٌن كله هلل{"

ومجاهد  -. وروي عن أبً العالٌة(ٖ)لال ابن عباس:: "ٌعنً: حتى ال ٌكون شرن باهلل" 
 .(ٗ)نحوذلن والحسن ولتادة والربٌع بن أنس والسدي ومماتل بن حٌان وزٌد بن أسلم

دمحم بن إسحاق: "بلؽنً عن الزهري عن عروة بن الزبٌر وؼٌره من العلماء أنه  ولال 

 .(٘)أنزل علٌه }ولاتلوهم حتى ال تكون فتنة{، أي: حتى ال ٌفتن مإمن عن دٌنه"
عن أبً ظبٌان لال: "جاء رجل إلى سعد فمال له: أال تخرج تماتل مع الناس حتى ال  

د: لد لاتلت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى لم تكن فتنة، فؤما أنت وذا البطٌن ترٌدون تكون فتنة؟ فمال سع
 .(2) . وروي عن ابن عمر مثل ذلن(ٙ)أن ألاتل حتى تكون فتنة"

ِ{ ]األنفال :   ٌُن كُلُّهُ َّلِلَّ [، أي:" وحتى ٌكون الدٌن والطاعة 5ٖلوله تعالى:}َوٌَكُوَن الّدِ
 .(1)خالصة دون ؼٌره" والعبادة كلها هلل

 .(5)لال ابن عباس:" ٌخلص التوحٌد هلل عز وجل" 
 .(ٓٔ)عن لتادة: }وٌكون الدٌن كله هلل{، لال: ال إله إال هللا" 
 .(ٔٔ)لال ابن زٌد:" حتى ال ٌكون كفر، }وٌكون الدٌن كله هلل{، ال ٌكون مع دٌنكم كفر" 
ا لٌس فٌه شرن، لال ابن جرٌج:"أي: ال ٌفتن مإمن عن دٌنه، وٌكون ال  توحٌد هلل خالصا

 .(ٕٔ)وٌُخلع ما دونه من األنداد"

                                                             
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٓٔٔ-2ٓٓٔ/٘(:ص5ٓ2ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد2ٓٔٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗ)
 .2ٓٔٔ/٘(:ص5ٓ2ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٓٔٔ-2ٓٓٔ/٘(:ص5ٓ2ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 سناد. حكاه دون ذكر اإل2ٓٔٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٓٔٔ/٘(:ص5ٓ2٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٓٔٔ/٘(:ص5ٓ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٖٔ(:ص1ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٖٔ(:ص1ٔٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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لال اآللوسً:" وتضمحل األدٌان الباطلة كلها إما بهبلن أهلها جمٌعا أو برجوعهم عنها  
خشٌة المتل، لٌل: لم ٌجىء تؤوٌل هذه اآلٌة بعد وسٌتحمك مضمونها إذا ظهر المهدي فإنه ال 

 .(ٔ)على ما روي عن أبً عبد هللا رضً هللا عنه"ٌبمى على ظهر األرض مشرن أصبل 
َ بَِما ٌَْعَملُوَن َبِصٌٌر{ ]األنفال :   [، أي:" فإن انزجروا 5ٖلوله تعالى:}فَإِِن اْنتََهْوا فَإِنَّ َّللاَّ

عن لتنة المإمنٌن وعن الشرن باهلل وصاروا إلى الدٌن الحك معكم، فإن هللا ال ٌخفى علٌه ما 
 .(ٕ)فر والدخول فً اإلسبلم"ٌعملون ِمن ترن الك

 .(ٖ)عن مماتل بن حٌان لوله: "}فإن انتهوا{، عن لتالكم وأسلموا" 
 .(ٗ)وعن مجاهد لوله: "}فإن انتهوا{، لال: فإن تابوا" 
عن هشام بن عروة، عن أبٌه، لال: "أن عبد الملن بن مروان كتَب إلٌه ٌسؤله عن  

حمد إلٌن هللا الذي ال إله إال هو. أما بعد، فإنن أشٌاء، فكتب إلٌه عروة: "سبلم علٌن، فإنً أ
ًّ تسؤلنً عن مخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من مكة، وسؤخبرن به، وال حول وال لوة إال باهلل.  كتبت إل
! ونعم السٌد! ونعم  ًُّ كان من شؤن خروج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من مكة، أن هللا أعطاه النبوة، فنعم النب

ا، وعّرفنا وجهه فً الجنة، وأحٌانَا على ملته، وأماتنا علٌها، وبعثنا ا لعشٌرة! فجزاه هللا خٌرا
علٌها. وإنه لما دعا لومه لما بعثه هللا له من الهدى والنور الذي أنزل علٌه، لم ٌَْبعُدوا منه أّوَل ما 

من لرٌش، لهم  دعاهم إلٌه، وكادوا ٌسمعون له، حتى ذكر طواؼٌتهم. ولدم ناس من الطابؾ
أموال، أنكر ذلن ناٌس، واشتّدوا علٌه،  وكرهوا ما لال، وأؼروا به من أطاعهم، فانصفك عنه 
عامة الناس فتركوه، إال من حفظه هللا منهم، وهم للٌل. فمكث بذلن ما لّدر هللا أن ٌمكث، ثم 

بلهم، فكانت فتنةا ابتمرت رإوسهم بؤن ٌفتنوا من اتبعه عن دٌن هللا من أبنابهم وإخوانهم ولبا
شدٌدة الزلزال ، فافتتن من افتتن، وعصم هللا من شاء منهم. فلما فُِعل ذلن بالمسلمٌن، أمرهم 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان بالحبشة ملن صالح ٌمال له "النجاشً"، ال 

ا لمرٌش، ٌُظلم أحد بؤرضه، وكان ٌُثَْنى علٌه مع ذلن صبلح، وكا نت أرض الحبشة متجرا
ا حسناا، فؤمرهم بها  ٌَتَْجرون فٌها، ومساكن لتَِجارهم ٌجدون فٌها َرفاؼاا من الرزق وأمناا وَمتَْجرا
النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فذهب إلٌها عامتهم لما لُِهروا بمكة، وخاؾ علٌهم الفتن. ومكث هو فلم ٌبرح. فمكث 

لم منهم. ثم إنه فشا اإلسبلم فٌها، ودخل فٌه رجال من أشرافهم ذلن سنوات ٌشتدُّون على من أس
وَمنَعتهم. فلما رأوا ذلن، استرخْوا استرخاءة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعن أصحابه. وكانت الفتنة 
ا  األولى هً أخرجت من خرج من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لِبَل أرض الحبشة، مخافتَها، وفرارا
ث  مما كانوا فٌه من الفتن والزلزال. فلما استُْرخً عنهم، ودخل فً اإلسبلم من دخل منهم، تُُحّدِ
 ًَ باسترخابهم عنهم. فبلػ ذلن من كان بؤرض الحبشة من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنه لد استُْرِخ

نون بها،  وجعلوا ٌزدادون، عمن كان منهم بمكة، وأنهم ال ٌفتنون. فرجعوا إلى مكة، وكادوا ٌؤم
وٌكثرون. وأنه أسلم من األنصار بالمدٌنة ناس كثٌر، وفشا بالمدٌنة اإلسبلم، وطفك أهل المدٌنة 
ٌؤتون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمكة. فلما رأت ذلن لرٌش ذلن، تذامَرْت على أن ٌفتنوهم وٌشتّدوا علٌهم،  

بهم َجْهٌد شدٌد. وكانت الفتنة اآلخرة. فكانت ثنتٌن: فؤخذوهم، وحرصوا على أن ٌفتنوهم، فؤصا
فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة، حٌن أمرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بها، وأذن لهم فً 
الخروج إلٌها= وفتنة لما رجعوا ورأوا من ٌؤتٌهم من أهل المدٌنة. ثم إنه جاء رسوَل هللا صلى 

ٌنة سبعون نمٌباا،  رإوس الذٌن أسلموا، فوافوه بالحج، فباٌعوه بالعمبة، هللا علٌه وسلم من المد
وأعطوه عهودهم على أنّا منن وأنت منا،  وعلى أن من جاء من أصحابن أو جبتنا، فإنا نمنعن 
مما نمنع منه أنفسنا. فاشتدت علٌهم لرٌش عند ذلن. فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه أن ٌخرجوا إلى 

                                                             
 .5ٗٔ/٘روح المعانً: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .]الخبر ؼٌر مرلم[2ٓٔٔ/٘أخرجه ابن ابً حاتم:ص (ٖ)
 .2ٓٔٔ/٘(:ص5ٓ22أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
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المدٌنة، وهً الفتنة اآلخرة التً أخرج فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه، وخرج هو، وهً التً أنزل 
ِ{"هللا فٌها ٌُن كُلُّهُ َّلِلَّ : } َولَاتِلُوهُْم َحتَّى ال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوٌَكُوَن الّدِ

(ٔ). 
 الفوابد:
 شرن.وجوب لتال المشركٌن على المسلمٌن ما بمً فً األرض م -ٔ
أن النبً َصلَّى َّللاَّ علٌه وَسلَّم ظهر على أناٍس متفرلٌن فً عبادتهم؛ منهم من ٌعبد  -ٕ

المبلبكة، ومنهم من ٌعبد األنبٌاء والصالحٌن، ومنهم من ٌعبد األشجار واألحجار، 
، ومنهم من ٌعبد الشمس والممر ولاتلهم رسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ علٌه وَسلَّم ولم ٌفرق بٌنهم

}ِ ٌُن كُلُّهُ َّلِلَّ  .والدلٌل لوله تعالى: }َولَاتِلُوهُْم َحتَّى اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ َوٌَكُوَن الّدِ
، فً حتى ال تكون فتنةالحذر من لتال المسملٌن بعضهم بعضا، إذ ان الؽاٌة من الجهاد  -ٖ

ن ابن سٌرٌن؛ حٌن أن لتال المسلمٌن بعضهم بعضا هو الفتنة، وفً هذا المعنى روي ع
وأنت أحك بهذا األمر  ،لال: " لٌل لسعد بن أبى ولاص أال تماتل فإنن من أهل الشورى

ٌعرؾ المإمن  ،ال ألاتل حتى تؤتونى بسٌؾ له عٌنان ولسان وشفتان :فمال ،من ؼٌرن
 .(ٕ)فمد هاجرت وأنا أعرؾ الجهاد" ،من الكافر

اجتمع سعد وابن :"ولد روى أبو نعٌم فً الحلٌة من طرٌك أٌوب السختٌانً لال 
أما أنا فؤجلس فً بٌتً  :فمال سعد ،فذكروا الفتنة ،مسعود وابن عمر وعمار بن ٌاسر

  .(ٖ)"وال أدخل فٌها
أنه جاءه ابنه عامر فمال: أى بنى أفى الفتنة "عن عمر بن سعد، عن أبٌه: 

تؤمرنى أن أكون رأسا؟ ال وهللا حتى أعطى سٌفا: إن ضربت به مإمنا نبا عنه، وإن 
ٌمول: إن هللا ٌحب الؽنى الخفى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ربت به كافرا لتله، سمعت رسول هللا ض
 .(ٗ)"التمى

وأما ابن عمر فإنه كذلن اعتزل فً الفتن بعد موت عثمان فمد روى أبو نعٌم 
لٌل البن عمر زمن ابن الزبٌر والخوارج والخشبٌة أتصلً مع " :من طرٌك نافع لال
ا فمالهإالء وهإالء  من لال حً على الصبلة أجبته ومن لال حً  :وبعضهم ٌمتل بعضا

 .(٘)"ال :للت !على لتل أخٌن المسلم وأخذ ماله
إنما هإالء فتٌان  :"ومن طرٌك عبد هللا بن عبٌد بن عمٌر عن ابن عمر لال

لرٌش ٌمتتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنٌا ما أبالً أن ال ٌكون لً ما ٌمتل 
 .(ٙ)"بعضاا بنعلً هاتٌن الجرداوٌنبعضهم 
عن إسماعٌل بن أبً خالد: " لال مروان بن الحكم ألٌمن بن خرٌم ، أال تخرج و

فعهدا إلً  أن ال ألاتل  -ملسو هيلع هللا ىلص-فتماتل معنا؟ فمال: إن أبً وعمً شهدا بدرا مع رسول هللا 
ار لاتلت معن، لال: اذهب فبل أحدا ٌشهد أن ال إله إال هللا، فإن جبتنً  ببراءة من الن

 ". حاجة لنا فٌن
لال: لما لاتل مروان الضحان  وفً رواٌة أبً ٌعلً من طرٌك عامر الشعبً:"

بن لٌس، أرسل إلى أٌمن بن خرٌم األسدي فمال: إنا نحب أن تماتل معنا، فمال: إن أبً 
، فإن جبتنً ببراءة وعمً شهدا بدرا فعهدا إلً أن ال ألاتل أحدا ٌشهد أن ال إله إال هللا

 لاتلت معن، لال: اذهب، وولع فً نفسه  وشتمه، فؤنشؤ أٌمن ابن خرٌم ٌمول:

                                                             
 .ٓٗ٘-5ٖ٘/ٖٔ(:ص1ٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)

 .وهذا صحٌح إلى عروة ، رحمه هللا" :"1٘/ٗلال ابن كثٌر
 (.5ٗ/ٔأخرجه أبو نعٌم )(ٕ)
 .5ٖٕٗ/ٙ(:ص1٘5ٖتخرٌج احادٌث إحٌاء علوم الدٌن) (ٖ)
، 2ٖٙ/ٖ(:ص511ٖ، وانظر: جامع المسانٌد والنن)22ٔ/ٔحدٌث سعد بن أبى ولاص فى المسند: من (ٗ)

 .5ٖٕٗ/ٙ(:ص1٘5ٖوتخرٌج احادٌث إحٌاء علوم الدٌن)
 ..5ٖٕٗ/ٙ(:ص1٘5ٖتخرٌج احادٌث إحٌاء علوم الدٌن)(٘)
 ..5ٖٕٗ/ٙ(:ص1٘5ٖتخرٌج احادٌث إحٌاء علوم الدٌن)(ٙ)
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 على سلطان آخر من لرٌش                "لست بماتل رجبل ٌصلً 
 معاذ هللا من جهل وطٌش                    له سلطانه وعلً إثمً 

 (ٔ)"فلست بنافعً ما عشت عٌشً               أألتل مسلما فً ؼٌر شًء 
. كمولهم، ألٌم: «مفعل»«بمعنى  «فعٌل»هو المبصر. "}اْلَبِصٌُر{،  ومن أسمابه تعالى:  -ٗ

 :(ٕ)مإلم، وكمول عمرو بن معد ٌكرب :بمعنى
 أمن رٌحانة الداعً السمٌع

 .(ٖ)"ٌرٌد: المسمع. وٌمال: البصٌر: العالم بخفٌات األمور
 .(ٗ) "ٌعنً: المدرن لجمٌع المبصرات، «البصٌر»لال ابن عثٌمٌن:" 

 
 المرآن

َ َمْواَلكُْم نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم الن ِصٌُر )  [ٓٗ({ ]األنفال : ٓٗ}َوإِْن تََول ْوا فَاْعلَُموا أَن  ّللا 
 التفسٌر:

ا دعوتموهم إلٌه  من اإلٌمان باهلل ورسوله  -أٌها المإمنون-وإن أعرض هإالء المشركون عمَّ
وترن لتالكم، وأبَْوا إال اإلصرار على الكفر ولتالكم، فؤٌِمنوا أن هللا معٌنكم وناصركم علٌهم. نِْعَم 

 المعٌن والناصر لكم وألولٌابه على أعدابكم.
َ َمْواَلكُْم{ ]األنفال :   [، أي:" وإن أعرض هإالء ٓٗلوله تعالى:}َوإِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ا دعوتموهم إلٌه المشركون ع من اإلٌمان باهلل ورسوله وترن لتالكم، وأبَْوا إال  -أٌها المإمنون-مَّ
 .(٘)اإلصرار على الكفر ولتالكم، فؤٌِمنوا أن هللا معٌنكم وناصركم علٌهم"

                                                             
 أ( ولال: أٌمن بن خزٌم مختلؾ فً صحبته. ٕٔق / ٔذكره البوصٌري فً اإلتحاؾ )(ٔ)

( وعزاه إلى أبً ٌعلى والطبرانً: ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر زكرٌا بن 55ٕ/ 2وأورده الهٌثمً فً المجمع )
 ٌحًٌ رحموٌه وهو ثمة.

 وللحدٌث طرٌمان طرٌك ابن أبً عمر وهً منمطعة ألن إسماعٌل لم ٌدرن مروان.
موصولة. وإنما جمعت بٌن الطرٌمٌن ألنهما فً الحمٌمة طرٌك واحدة ألن  والثانٌة طرٌك أبً ٌعلى وهً

إسماعٌل بن أبً خالد أرسل عن الشعبً إن لم ٌكن سموط الشعبً من الناسخ لدلٌل أن ابن عبد البر روى 
 (.15/ ٔالحدٌث من طرٌك ابن أبً عمر فرواه موصوال فً ترجمة أٌمن بن خزٌم )

( من طرٌك عبد هللا بن أبان، عن أبً أسامة، عن إسماعٌل 1ٕ٘: 2ٕٙ/ ٔلكبٌر )ورواه الطبرانً فً المعجم ا
 بن أبً خالد، به بنحوه وذكر البٌتٌن األولٌن دون الثالث.

( من طرٌك أبً معاوٌة الضرٌر عن إسماعٌل ابن أبً خالد، به 15/ ٔورواه ابن عبد البر فً االستٌعاب )
 بمعناه.

 تً أخرجها أبو ٌعلى.تخرٌج طرٌك مطرؾ عن الشعبً ال
 (.5ٗ2: ٕ٘ٗ/ ٕهو فً مسند أبً ٌعلى )

 (.15ٔ/ ٔومن طرٌك أبً ٌعلى رواه ابن األثٌر فً أسد الؽابة )
( من طرٌك شعبة، عن إسماعٌل بن أبً خالد، عن مطرؾ، 1٘ٔ: 2ٕٙ/ ٔورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )
 به بمعناه والتصر على البٌتٌن األولٌن.

 الحكم علٌه:
هذا األثر له طرق عن الشعبً أصحها طرٌك أبو ٌعلى، ورجالها رجال الصحٌح ؼٌر زكرٌا بن ٌحًٌ وهو 

 [2ٖٕ/ٕٔثمة.]المطالب العلٌة: 
 هذا صدر بٌت، عجزه: ٌإرلنً وأصحابً هجوع.(ٕ)

، 2ٕٔ/ ٔ( بٌتا لعمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي، وفً الكامل 2ٖ(، وأبٌاتها )ٔٙوهو مطلع األصمعٌة رلم )
/ ٕ، والشرٌشً ٕٗٔ/ ٕ، وتهذٌب األزهري ٖٕٔ/ ٔ، وتفسٌر الطبري ٙٓٔ/ ٕو  ٗٙ/ ٔوأمالً ابن الشجري 

، شاهدا على السمٌع بمعنى: مسمع، ٕٔٓ، وأورده ابن فارس فً الصاحبً ص 2ٕٔ، وسرح العٌون 1ٕ٘
فسٌر أسماء وانظر ت 2ٔ، والشطرة فً ؼرٌب المرآن ص ٓ٘ٔ/ ٔوضعهم فعٌل بمعنى مفعل، وروح المعانً 

 .ٖٗهللا الحسنى ص 
 .ٔٙ-ٓٙشان الدعاء: (ٖ)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٗ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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لال الزجاج:" المعنى: فإن ألاموا على كفرهم وعداوتهم فاعلموا أن هللا موالكم، أي: هو  
 .(ٔ)كم معاداتهم"المولى لكم، فبل تضر

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وإن أدبر هإالء المشركون عما دعوتموهم إلٌه، أٌها  
المإمنون من اإلٌمان باهلل ورسوله، وترن لتالكم على كفرهم، فؤبوا إال اإلصرار على الكفر 

 .(ٕ)ولتالكم، فماتلوهم، وأٌمنوا أّن هللا معٌنكم علٌهم وناصركم"
َ َمْوالكُْم {  :"لال ابن كثٌر  أي : وإن استمروا على خبلفكم ومحاربتكم ، } فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)سٌدكم وناصركم على أعدابكم"
 .(ٗ)عن ابن عباس :"}وإن تولوا{، ٌعنً: الكفار، تولوا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص" 
عن أمرن إلى ما هم علٌه ٌحٌى بن عباد بن عبد هللا بن الزبٌر عن أبٌه :"}وإن تولوا{،  
 .(٘)من كفرهم"
عن ابن إسحاق :"}فاعلموا أن هللا موالكم{، الذي أعزكم فً الٌوم الذي كان لبله، ٌعنً:  
 .(ٙ)بدرا"
[، أي:" نعم هللا أن ٌكون موالكم ٓٗلوله تعالى:}نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌُر{ ]األنفال :  

 .(2)النصٌر لكم فإِنه ال ٌُؽلب من نصره هللا"فإِنه ال ٌضٌع من تواله، ونعم 
لال الطبري:أي: " }نعم المولى{، هو لكم، ٌمول: نعم المعٌن لكم وألولٌابه، }ونعم  

 .(1)النصٌر{، وهو الناصر"
 .(5)لال ابن إسحاق :"وموالكم }نعم المولى ونعم النصٌر{" 

ا لو أطعناه ما عن األعمش عن شمٌك لال: "لال لً: ٌا سلٌمان نعم الرب ربن
 .(ٓٔ)عصانا"
 الفوابد:

 نعم المولى هللا هلالج لج لمن تواله، ونعم النصٌر لمن نصره. -ٔ
 :«النصٌر»و «المولى»ومن الفوابد اثبات اسمان من اسمابه تعالى، وهما:  -ٕ

 . (ٕٔ)"الناصر: والمعٌنأي:" : (ٔٔ)«المولى»فـ
 .(ٖٔ): هو الموثوق منه بؤن ال ٌسلم ولٌه وال ٌخذله"«النصٌر»و

 
 

 المرآن

                                                             
 .ٖٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٗٗ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٓٔٔ/٘(:ص5ٓ21أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٓٔ/٘(:ص5ٓ25أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٓٔ/٘(:ص5ٓ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٗٗ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٓٔ/٘(:ص5ٓ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٓٔ/٘(:ص5ٓ1ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
ٌْن -سبحانه-المإمنٌن، كموله  وهو:" الناصر. ٌنصر عباده«: الولً»فً معنى« المولى»ألن  (ٔٔ) : } هللا َوِلً الِذ

[، وكموله تعالى: } ذِلَن بِؤن هللا َمْولَى الذٌَن آَمنوا، َوأن 2ٕ٘آَمنوا ٌخرجهم ِمَن الظُّلَُماِت إَلى النور { ]البمرة:
ٌَْن اَل َمْولَى لهْم{ ]دمحم: المتولً لؤلمر والمابم به. . والولً أٌضا -وهللا أعلم-[ المعنى: ال ناصر لهم. ٔٔالَكاِفِر

 [.21كولً الٌتٌم، وولً المرأة فً عمد النكاح علٌها، وأصله من الولً؛ وهو المرب".] شؤن الدعاء:
 .ٔٓٔشؤن الدعاء: (ٕٔ)
 .5ٔاألسماء والصفات للبٌهمً: (ٖٔ)
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ُسوِل َوِلِذي اْلمُْربَى َواْلٌَتَاَمى َواْلَمسَ  ِ ُخُمَسهُ َوِللر  ٍء فَؤَن  َّلِل  ًْ اِكٌِن }َواْعلَُموا أَن َما َغنِْمتُْم ِمْن َش
ِ َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى َعْبِدنَا ٌَْوَم اْلفُْرلَاِن ٌَوْ  ُ َواْبِن الس بٌِِل إِْن كُْنتُْم آَمْنتُْم بِاَّلل  َم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن َوّللا 

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [ٔٗ({ ]األنفال : َٔٗعلَى كُّلِ َش
 التفسٌر:
أن ما َظِفرتم به ِمن عدوكم بالجهاد فً سبٌل هللا فؤربعة أخماسه  -أٌها المإمنون-واعلموا 

أُ خمسة ألسام: األول هلل ول لرسول، فٌجعل للمماتلٌن الذٌن حضروا المعركة، والخمس البالً ٌجزَّ
فً مصالح المسلمٌن العامة، والثانً لذوي لرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، 
ُجِعل لهم الخمس مكان الصدلة فإنها ال تحلُّ لهم، والثالث للٌتامى، والرابع للمساكٌن الذٌن ال 

ٌن ٌملكون ما ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم، والخامس للمسافر الذي  انمطعت به النفمة، إن كنتم ممّرِ
بتوحٌد هللا مطٌعٌن له، مإمنٌن بما أنزل على عبده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من اآلٌات والمدد والنصر ٌوم فََرق 

، ٌوم التمى َجْمُع المإمنٌن وَجْمُع المشركٌن. وهللا على كل شًء « بدر»بٌن الحك والباطل بـ 
 لدٌر ال ٌعجزه شًء.

ٍء{ ]األنفال : لوله   ًْ [، أي:" اعلموا أٌها المإمنون ٔٗتعالى:}َواْعلَُموا أَنََّما َؼنِْمتُْم ِمْن َش
 .(ٔ)أنما ؼنمتوه من أموال المشركٌن فً الحرب سواء كان للٌبلا أو كثٌرا"

 .(ٕ)أي: أخذتم من مال الكفار لهرا بحك، للٌبل كان أو كثٌرا" لال السعدي:" 
ٍء{، ٌرٌد جمٌع ما ولع علٌه اسم شًء مباح حواه  ولوله لال الماوردي:"  ًْ ن َش تعالى:}ّمِ

 .(ٖ)المسلمون من أموال المشركٌن"
ِ ُخُمَسهُ { توكٌد  لال ابن كثٌر:"  ٍء فَؤَنَّ َّلِلَّ ًْ ولوله تعالى:} َواْعلَُموا أَنََّما َؼنِْمتُْم ِمْن َش

ى : } َوَمْن ٌَْؽلُْل ٌَؤِْت بَِما َؼلَّ ٌَْوَم لتخمٌس كل للٌل وكثٌر حتى الخٌط  والمخٌط ، لال هللا تعال
 .(ٗ)["ٔٙٔاْلِمٌَاَمِة ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ نَْفٍس َما َكَسَبْت َوهُْم ال ٌُْظلَُموَن { ]آل عمران : 

عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا :"}واعلموا أنما ؼنمتم من شًء{، ٌعنً: من  
 .(٘)المشركٌن"

 .(ٙ)شًء لال: المخٌط من الشًء"عن مجاهد أنما ؼنمتم من 
ِ ُخُمَسهُ{ ]األنفال :    .(2)[، أي:" فحكمه أن هلل خمسه"ٔٗلوله تعالى:}فَؤَنَّ َّلِلَّ
ٌنفك فٌما ٌرضٌه من مصالح الدٌن العامة كالدعوة لئلسبلم، وإلامة  لال المراؼً:" 

 .(1)شعابره وعمارة الكعبة وكسوتها"
لال المفسرون: تمسم الؽنٌمة خمسة ألسام، فٌعطى الخمس لمن ذكر هللا  لال الصابونً:" 

 .(5)تعالى فً هذه اآلٌة، والبالً ٌوزع على الؽانمٌن"
عن ابن جرٌج: "}فؤن هلل خمسه{، لال: أربعة أخماس لمن حضر البؤس، والخمس البالً  

ى، وخمسة هلل والرسول، خمسه ٌضعه حٌث رأى، وخمسه لذوي المربى، وخمسه للٌتام
 .(ٓٔ)للمساكٌن، والبن السبٌل خمسه"

أن أربعة أخماسه لمن أوجؾ على الؽنٌمة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وسن رسول هللا  لال الشافعً:" 
فضل الفارس ذا الؽناء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للفارس من ذلن ثبلثة أسهم، وللراجل سهم، فلم نعلم رسول هللا 

                                                             
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٔتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5٘/ٗثٌر:تفسٌر ابن ك (ٗ)
 .2ٕٓٔ/٘(:ص5ٓ1ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٓٔ/٘(:ص5ٓ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 2ٙٙ/ٖٓ.مفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٗ/ٓٔتفسٌر المراؼً: (1)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖ٘٘/ٖٔ(:ص5ٓٔٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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لٌس مثله، ولم نعلم المسلمٌن إال سووا بٌن الفارسٌن، حتى لالوا: لو  العظٌم على الفارس الذي
 .(ٔ)كان فارس أعظم الناس ؼناء، وآخر جبان سووا بٌنهما، وكذلن لالوا فً الرجالة"

ِ ُخُمَسهُ{ ]األنفال :    [، لوالن:ٔٗوفً لوله تعالى:}فَؤَنَّ َّلِلَّ
وما فٌهما ، ومعنى الكبلم فؤن للرسول خمسه ،  أحدهما : أنه استفتاح كبلم ، هللف الدنٌا واآلخرة

 .(ٙ)، والشافعً، واختاره الطبري(٘)، وإبراهٌم(ٗ)، ولتادة(ٖ)، وعطاء(ٕ)لاله الحسن
 .(2)هذا مفتاح كبلٍم، هلل الدنٌا واآلخرة" لال الحسن:" 

سرٌة كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا بعث وروى نهشل عن الضحان عن ابن عباس لال : "
س الؽنٌمة، فضرب ذلن الخمس فً خمسة. ثم لرأ: }واعلموا أنما ؼنمتم من شًء  فؽنموا، خمَّ
فؤن هلل خمسه وللرسول{. لال: ولوله: }فؤن هلل خمسه{، مفتاح كبلم، هلل ما فً السموات وما فً 

 .(1)األرض، فجعل هللا سهم هللا وسهم الرسول واحداا"
 .(5)خذه الرسول إلى نفسه"لال الفخر:" أضاؾ السهم الذي ٌؤ 
وٌإٌد هذا ما رواه اإلمام الحافظ أبو بكر البٌهمً بإسناد صحٌح ، عن  لال ابن كثٌر:" 

أتٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو بوادي المُرى ، وهو »عبد هللا بن شمٌك ، عن رجل من بلمٌن لال : 
مة ؟ فمال : "هلل خمسها ، وأربعة أخماس ٌعرض فرساا ، فملت : ٌا رسول هللا ، ما تمول فً الؽنٌ

للجٌش". للت : فما أحد أولى به من أحد ؟ لال : " ال وال السهم تستخرجه من جنبن ، لٌس أنت 
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«أحك به من أخٌن المسلم

 والثانً : أن سهم هللا مستحك لبٌته ، ومعناه: فإن لبٌت هللا خمسه وللرسول. 
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٌإتَى  العالٌة الرٌاحً لال : " ولد روى الربٌع بن أنس عن أبً

بالؽنٌمة، فٌمسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم ٌؤخذ الخمس فٌضرب بٌده 
فٌه، فٌؤخذ منه الذي لبض كفه، فٌجعله للكعبة، وهو سهم هللا. ثم ٌمسم ما بمً على خمسة أسهم، 

لذي المربى، وسهم للٌتامى، وسهم للمساكٌن، وسهم البن  للرسول، وسهم فٌكون سهم
 .(ٕٔ)"السبٌل

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لوُل من لال: لوله: }فؤن هلل خمسه{،  لال الطبري:"
، وذلن إلجماع الحجة على أّن الخمس ؼٌر جابز لسمه على ستة أسهم، ولو كان «افتتاح كبلم»

ا على ستة أسهم. وإنما هلل فٌه سهم، كما لال أبو العالٌ ة، لوجب أن ٌكون خمس الؽنٌمة ممسوما
اختلؾ أهل العلم فً لسمه على خمسة فما دونها، فؤما على أكثر من ذلن، فما ال نعلم لاببل لاله 
ؼٌر الذي ذكرنا من الخبر عن أبً العالٌة. وفً إجماع من ذكرت، الداللةُ الواضحةُ على صحة 

 .(ٖٔ)ما اخترنا"
سُوِل{ ]األنفال : لوله   ُ -[، أي:" سهم من الخمس ٌعطى للرسول ٔٗتعالى:}َوِللرَّ َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلَّم  .(ٗٔ)"-َعلَ

                                                             
 .122/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 1ٗ٘/ٖٔ(:ص5ٗٓٙٔو)(، 5ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓ٘٘/ٖٔ(:صٓٓٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓ٘٘-5ٗ٘/ٖٔ(:ص51ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٗ٘/ٖٔ(:ص5ٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٗ٘/ٖٔ(:ص5ٖٓٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٗ٘/ٖٔ(:ص5٘ٓٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٖٓ/ٕمفاتٌح الؽٌب: (5)
 .(ٕٖٗ/ٙالسنن الكبرى )(ٓٔ)
 .ٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٖٔ(:صٕ-ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)ثم أعطوا للرسول منه كفاٌته لنفسه ونسابه مدة سنة" لال المراؼً:أي:" 
سُوِل{ ]األنفال : وفً    [، لوالن:ٔٗلوله تعالى:}َوِللرَّ

كبلم الترن بذكر هللا ولٌس للرسول من ذلن شًء كما لم ٌكن هلل من ذلن أحدهما : أنه مفتاح 
شًء، وأن الخمس ممسوم على أربعة أسهم ، وهذا لول ابن عباس من رواٌة علً بن أبً 

 .(ٕ)طلحة
  .(ٖ)والثانً : أن ذلن للرسول. حكاه الماوردي عن الجمهور

سهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: هو  عن موسى بن أبً عابشة لال: "سؤلت ٌحٌى بن الجزار عن 
 .(ٗ)ُخْمس الخمس"
 :(٘)بعده على خمسة ألوال -ملسو هيلع هللا ىلص-واختلفوا فً سهم رسول هللا  

 .(ٙ)أحدها : أنه للخلٌفة بعده ، لاله لتادة
لال ابن كثٌر:" فمال لابلون : ٌكون لمن ٌلً األمر من بعده. روى هذا عن أبً بكر  
 .(2)ولتادة جماعة ، وجاء فٌه حدٌث مرفوع"وعلً 

ا . -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : أنه لمرابة النبً  ا ، وهذا لول من جعل النبً موروثا  إرثا
 مردود على السهام البالٌة وٌمسم الخمس على أربعة . -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : أن سهم الرسول 

 .(1)مٌن العامة ، لاله الشافعًوالرابع : أنه مصروؾ فً مصالح المسل
لال ابن كثٌر:" ولال آخرون : إن الخمس ٌتصرؾ فٌه اإلمام بالمصلحة للمسلمٌن ، كما  

ٌتصرؾ فً مال الفًء. ولال شٌخنا اإلمام العبلمة ابن تٌمٌة ، رحمه هللا : وهذا لول مالن 
  .(5)وأكثر السلؾ ، وهو أصح األلوال"
لكراع والسبلح ، وروي أن ذلن فعل أبً بكر وعمر ، رواه والخامس : أن ذلن مصروؾ فً ا

 .(ٓٔ)النخعً

[، أي:" ولذوي لرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهم بنو ٔٗلوله تعالى:}َوِلِذي اْلمُْربَى{ ]األنفال :  
 .(ٔٔ)هاشم وبنو المطلب، ُجِعل لهم الخمس مكان الصدلة فإنها ال تحلُّ لهم"

ثم أعطوا منه ذوى المربى من أهله وعشٌرته نسبا ووالء، ولد خص  لال المراؼً:" 
 .(ٕٔ)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذلن ببنً هاشم وبنى أخٌه المطلب المسلمٌن، دون بنى عبد شمس ونوفل"

 [، على ثبلثة ألوال:ٔٗلوله تعالى:}َوِلِذي اْلمُْربَى{ ]األنفال : واختلؾ فً  
 .(ٖٔ)له مجاهدأحدها : أنهم بنو هاشم ، لا

عن أبً الدٌلم لال: "لال علً بن الحسٌن، رحمة هللا علٌه، لرجل من أهل الشؤم: أما 
}واعلموا أنما ؼنمتم من شًء فؤن هلل خمسه وللرسول{ اآلٌة؟ لال: نعم! «: األنفال»لرأت فً 

 .(ٔ)لال: فإنكم ألنتم هم؟ لال: نعم!"

                                                             
 .ٗ/ٓٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٔ٘٘/ٖٔ(:صٗٓٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٖٔ(:صٙٓٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٙ/ٗ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٖٓ/ٕ، والنكت والعٌون:٘٘٘/ٖٔ(:ص1ٔٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
( من طرٌك الولٌد بن جمٌع عن ٖٖٓ/ٙرواه البٌهمً فً السنن الكبرى ). والحدٌث: ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)

ا سؤلت فاطمة أبا بكر عن الخمس فمال : إنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "إذا أطعم هللا نبٌا أبً الطفٌل : لم
 طعمة ثم لبضه كانت للذي ٌلً بعده" فلما ولٌت رأٌت أن أرده على المسلمٌن.

 .ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .٘-ٗ/ٓٔتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
 .ٖ٘٘/ٖٔ(:صٓٔٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)



ٕ55 
 

ذوي المربى، فكتب إلٌه كتاباا: نزعم أنا عن ابن عباس: "أن نَْجدة كتب إلٌه ٌسؤله عن 
 .(ٕ)نحن هم، فؤبى ذلن علٌنا لومنا"

"كتب نجدة إلى ابن عباس ٌسؤله عن ذي  والثانً : أنهم لرٌش كلها ، روى سعٌد الممري لال :
المربى لال: فكتب إلٌه ابن عباس: "لد كنا نمول: إّنا هم، فؤبى ذلن علٌنا لومنا، ولالوا: لرٌش 

 .(ٖ)لربى"كلها ذوو 
 .(٘)، والطبري(ٗ)الثالث : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، لاله الشافعً

لال ابن كثٌر:" وأما سهم ذوي المربى فإنه ٌصرؾ إلى بنً هاشم وبنً المطلب ؛ ألن 
بنً المطلب وازروا بنً هاشم فً الجاهلٌة وفً أول اإلسبلم ودخلوا معهم فً الشعب ؼضبا 

 وحماٌة له : مسلمهم طاعة هلل ولرسوله ، وكافرهم َحِمٌَّة للعشٌرة وأنفة وطاعة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فلم ٌوافموهم  -وإن كانوا أبناء عمهم  -ألبً طالب عم رسول هللا. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل 

على ذلن ، بل حاربوهم ونابذوهم ، ومالبوا بطون لرٌش على حرب الرسول ؛ ولهذا كان ذَمُّ 
ً طالب لهم فً لصٌدته البلمٌة أشد من ؼٌرهم ، لشدة لربهم. ولهذا ٌمول فً أثناء لصٌدته أب
(ٙ): 

 َجَزى هللا َعنَّا عبَد شمس ونَوفبل                عُمُوبة شّرٍ عاجل ؼٌر آجلِ  
 بمٌزان لْسط ال ٌَخٌس َشِعٌرة                    لهُ َشاهٌد ِمْن نَْفسه ؼٌر عابلِ 

ٌْضا بنا والَؽٌَاِطلِ لمد   َسفُهت أحبلُم لوم تَبَدَّلوا                        بنً َخَلؾ لَ
مٌم من ذإابة هاشم                  وآل لَُصى فً الُخطُوب األوابِل" ونحُن الصَّ
(2). 

 :(1)واختلفوا فً سهمهم الٌوم على ألوال
 شافعً .أحدها : أنه لهم أبداا كما كان لهم من لبل ، لاله ال
ًّ أمر المسلمٌن. لاله علً  .(ٓٔ)، ولتادة(5)-رضً هللا عنه-والثانً : أنه جعل لول

عن لتادة: "أنه سبل عن سهم ذي المربى فمال: كان طُْعمة لرسول هللا صلى هللا علٌه  
ًّ األمر من بعده" وسلم ما كان حًٌّا، فلما توفً ُجعل لول
(ٔٔ). 

، (ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)، والحسن(ٕٔ). لاله ابن عباسوأهله ٌُصرفان فً معونة اإلسبلم والثالث :
 .(٘ٔ)وإبراهٌم

 .(ٙٔ)لال ابن كثٌر:" وهذا لول طابفة كثٌرة من العلماء ، رحمهم هللا"
الؽنٌمة تمسم على خمسة أخماس: أربعة بٌن من لاتل علٌها،  فكانت لال ابن عباس:" 

فما كان هلل  -ٌعنً: لرابة النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -وخمس واحد ٌمسم على أربعة: هلل وللرسول ولذي المربى
وللرسول فهو لمرابة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌؤخذ النبً ملسو هيلع هللا ىلص من الخمس شٌباا. فلما لبض هللا رسوله صلى 

                                                                                                                                                                               
 .ٗ٘٘/ٖٔ(:صٖٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٗ٘٘/ٖٔ(:ص٘ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .٘٘٘/ٖٔ(:ص2ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙ٘٘/ٖٔ(:ص5ٔٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٙ٘٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .(22ٕ/ٔاألبٌات فً السٌرة النبوٌة البن هشام )(ٙ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1٘٘/ٖٔ(:صٕٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘٘٘/ٖٔ(:ص1ٔٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .٘٘٘/ٖٔ(:ص1ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2٘٘-ٙ٘٘/ٖٔ(:صٕٓٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘٘/ٖٔ(:صٕٔٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1٘٘/ٖٔ(:صٕ٘ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2٘٘/ٖٔ(:صٖٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)



ٖٓٓ 
 

ل هللا علٌه وسلم رّد أبو بكر رضً هللا عنه نصٌَب المرابة فً المسلمٌن، فجعل ٌحمل به فً سبٌ
 .(ٔ)"هللا، ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: ال نورث، ما تركنا صدلا

عن لتادة: "أنه سبل عن سهم ذي المربى فمال: كان طعمة لرسول هللا صلى هللا علٌه  
 .(ٕ)وسلم، فلما تُُوفً، حمل علٌه أبو بكر وعمر فً سبٌل هللا، صدلةا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

عن إبراهٌم لال: "كان أبو بكر وعمر رضً هللا عنهما ٌجعبلن سهم عن األعمش،  
النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الكَُراع والسبلح. فملت إلبراهٌم: ما كان علً رضً هللا عنه ٌمول فٌه؟ لال: كان 

ًٌّ أشدَّهم فٌه" عل
(ٖ). 

 .(ٗ)والرابع: أنه إلى اإلمام ٌضعه حٌث شاء. حكاه الماوردي
مردود على بالً السهام وهً ثبلثة ، لاله أبو  -ملسو هيلع هللا ىلص-والخامس: أن سهمهم وسهم رسول هللا 

 .(ٙ)جماعة من أهل العراق ، ونسبه الطبري إلى (٘)حنٌفة
والصواب من المول فً ذلن عندنا، أن سهم رسول هللا صلى هللا علٌه  لال الطبري:" 

سوم على أربعة أسهم، على ما روي عن ابن عباس: وسلم مردوٌد فً الخمس، والخمس مم
للمرابة سهم، وللٌتامى سهم، وللمساكٌن سهم، والبن السبٌل سهم، ألن هللا أوجَب الخمس أللوام 
موصوفٌن بصفات، كما أوجب األربعة األخماس اآلخرٌن. ولد أجمعوا أّن حك األربعة 

تحمه ؼٌرهم. فؽٌر جابز أن ٌخرج األخماس لن ٌستحمه ؼٌرهم، فكذلن حك أهل الخمس لن ٌس
عنهم إلى ؼٌرهم، كما ؼٌر جابز أن تخرج بعض السهمان التً جعلها هللا لمن سماه فً كتابه 

 .(2)بفمد بعض من ٌستحمه، إلى ؼٌر أهل السهمان األَخر"
المنهال بن عمرو لال: "سؤلت عبد هللا بن دمحم بن علً، وعلً بن الحسٌن عن وروي  

لنا. فملت لعلً: إن هللا ٌمول: "والٌتامى والمساكٌن وابن السبٌل"، فماال ٌتامانَا الخمس فماال هو 
 .(1)ومساكٌننا"

 .(5)[، أي:" وألطفال المسلمٌن الذٌن هلن آباإهم"ٔٗلوله تعالى:}َواْلٌَتَاَمى{ ]األنفال :  
 .(ٓٔ)أي : ٌتامى المسلمٌن" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)الذٌن لد هلن آباإهم"لال الطبري:" فهم أطفال المسلمٌن  

ٌَتَاَمى{ ]األنفال :   :(ٕٔ)هم من اجتمعت فٌهم أربعة شروط [، ٔٗولوله تعالى:}َواْل
أحدها : موت األب وإن كانت األم بالٌة، ألن ٌتم اآلدمٌٌن بموت اآلباء دون األمهات وٌتم 

 البهابم بموت األمهات دون اآلباء . 
 . (ٖٔ)«ال ٌتم بعد احتبلم : » -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : الصؽر ، لمول رسول هللا 
 والثالث : اإٍلسبلم ألنه مال المسلمٌن .
 والرابع : الحاجة ألنه معد للمصالح .

 :(ٗٔ)ثم فٌهم لوالن

                                                             
 .1٘٘-2٘٘/ٖٔ(:صٕٗٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1٘٘/ٖٔ(:صٕ٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2٘٘/ٖٔ(:صٖٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5٘٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5٘٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5٘٘/ٖٔ(:ص1ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕ٘ٔ/ٔأوضح التفاسٌر: (5)
 .٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٓٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: النكتو العٌون: (ٕٔ)
 ( : رجاله ثمات.ٕٕٙ/ٗ( ، ولال الهٌثمى )ٕٖٓ٘، رلم ٗٔ/ٗ( ، والطبرانى )ٕٗٓ/ٔأخرجه ابن لانع )(ٖٔ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: النكتو العٌون: (ٗٔ)
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 أحدهما : أنه ألٌتام أهل الفًء خاصة .
 والثانً : أنه لجمٌع األٌتام .

أي:" وللمساكٌن الذٌن ال ٌملكون ما ٌكفٌهم [، ٔٗلوله تعالى:}َواْلَمَساِكٌِن{ ]األنفال :  
 .(ٔ)وٌسد حاجتهم"
 .(ٕ)لال الطبري:" هم أهل الفالة والحاجة من المسلمٌن" 
 .(ٖ)هم المحاوٌج الذٌن ال ٌجدون ما ٌسد خلتهم ومسكنتهم" لال ابن كثٌر:" 
ِبٌِل{ ]األنفال :    .(ٗ)به النفمة"[، أي:" وللمسافر الذي انمطعت ٔٗلوله تعالى:}َواْبِن السَّ
ا لد انمُِطع به"  لال الطبري:" المجتاز سفرا

(٘). 
هو المسافر ، أو المرٌد للسفر ، إلى مسافة تمصر فٌها الصبلة ، ولٌس  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)له ما ٌنفمه فً سفره ذلن"
عن ابن عباس لال: "الخمس الرابع البن السبٌل، وهو الضٌؾ الفمٌر الذي ٌنزل  
 .(2)بالمسلمٌن"
أن الدولة التً تدٌر سٌاسة  -لال المراؼً:" والحكمة فى تمسٌم الخمس على هذا النحو 

األمة ال بد لها من الملل لتستعٌن به على المٌام بالمصالح العامة كشعابر الدٌن والدفاع عن 
األمة، وهو ما جعل هلل فى اآلٌة، ثم نفمة ربٌس حكومتها، وهو سهم الرسول فٌها، ثم ما كان 

لوى عصبته وأخلصهم له وأظهرهم تمثٌبل لشرفه وكرامته وهو سهم ذوى المربى، ثم ما ٌكون أل
 لذوى الحاجات من ضعفاء األمة، وهم البالون.

وال ٌزال هذا االعتبار مراعى معموال به فى كثٌر من الدول مع اختبلؾ شبون 
فى موازٌن الوزارات االجتماع والمصالح العامة، فالمال الذي ٌرصد للمصالح العامة ٌدخل 

المختلفة ما بٌن جهرٌة وسرٌة، وال سٌما األمور الحربٌة، وكذلن راتب ممثل الدولة من ملن أو 

ربٌس جمهورٌة منه ما هو خاص بشخصه، ومنه ما هو ألسرته وعٌاله، ومن موازٌن الدولة ما 
 .(1)ٌبذل إلعانة الجماعات الخٌرٌة والعلمٌة ونحوهما"

ِ{ ]األنفال : لوله تعالى:}إِْن   ٌن بتوحٌد هللا مطٌعٌن ٔٗكُْنتُْم آَمْنتُْم بِاَّللَّ [، أي:" إن كنتم ممّرِ
 .(5)له"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: أٌمنوا أٌها المإمنون، أنما ؼنمتم من شًء فممسوم  
لوا به إن كنتم ألررتم بوحدانٌة هللا" المسم الذي بٌنته، وصّدِ
(ٔٓ). 

امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فً الؽنابم ، إن كنتم تإمنون باهلل  أي : لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)والٌوم اآلخر"
ُ ٔٗلوله تعالى:}َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى َعْبِدَنا{ ]األنفال :   [، أي:" وبما أنزلنا على دمحم َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّم َ"  .(ٕٔ)َعلَ
 .(ٖٔ)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"لال الطبري:أي:" وبما أنزل هللا على عبده  

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٓٙ٘/ٖٔ(:ص5ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .٘/ٓٔتفسٌر المراؼً: (1)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٓٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٓٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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جاء فً الصحٌحٌن ، من حدٌث عبد هللا بن عباس ، فً حدٌث وفد عبد المٌس : أن  
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لهم : "وآمركم بؤربع وأنهاكم عن أربع : آمركم باإلٌمان باهلل ثم لال : هل 

، وأن محمداا رسول هللا ، وإلام الصبلة وإٌتاء  تدرون ما اإلٌمان باهلل ؟ شهادةُ أن ال إله إال هللا
 .(ٔ)الزكاة ، وأن تإدوا الخمس من المؽنم.."

 .(ٕ)فجعل أداء الخمس من جملة اإلٌمان" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ٌوم بدر ألن هللا فرق به بٌن الحك ٔٗلوله تعالى:}ٌَْوَم اْلفُْرلَاِن{ ]األنفال :  
 .(ٖ)والباطل"
:" ٌوم فََرق بٌن الحك والباطل ببدر، فؤبان فَلَج المإمنٌن وظهوَرهم على لال الطبري:أي 
 .(ٗ)عدوهم"
 .(٘)ٌعنً: بـ}الفرلان{، ٌوم بدر، فَرق هللا فٌه بٌن الحك والباطل" لال ابن عباس:" 
عن ابن إسحاق: "}وما أنزلنا على عبدنا ٌوم الفرلان ٌوم التمى الجمعان{، أي: ٌوم  

 .(ٙ)باطل بمدرتً"فرلت بٌن الحك وال
[، أي:" ٌوم التمى َجْمُع المإمنٌن وَجْمُع ٔٗلوله تعالى:}ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن{ ]األنفال :  
 .(2)المشركٌن"
 .(1)لال الطبري:أي:" جمُع المإمنٌن وجمُع المشركٌن" 
 عبد هللا بن حبٌب لال: "لال الحسن بن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه: كانت لٌلة 

 .(5)}الفرلان ٌوم التمى الجمعان{، لسبع عشرة من شهر رمضان"
 .(ٓٔ)عن ابن إسحاق: " ٌوم التمى الجمعان منكم ومنهم" 
ٍء لَِدٌٌر{ ]األنفال :   ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش [، أي:" وهللا على كل شًء لدٌر ال ٔٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٔٔ)ٌعجزه شًء"

ل الكفر وإذاللهم بؤٌدي المإمنٌن، وعلى ؼٌر ذلن لال الطبري:أي:" وهللا على إهبلن أه 
 .(ٕٔ)مما ٌشاء }لدٌر{، ال ٌمتنع علٌه شًء أراده"

 الفوابد:
 بٌان لسمة الؽنابم على الوجه الذي رضٌه هللا تعالى. -ٔ
التذكٌر باإلٌمان، إذ هو الطالة الموجهة باعتبار أن المإمن حً بإٌمانه ٌمدر على الفعل  -ٕ

 فبل ٌكلؾ.والترن، والكافر مٌت 
وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال : إذ "«المدٌر»ومن اسمابه تعالى: -ٖ

 .(ٖٔ)"ٌعترضه عجز وال فتور
التام المدرة ال  :«المدٌر»و": ، لالعبد العزٌز لال الحلٌمًروي البٌهمً عن 
 .(ٗٔ)"ٌبلبس لدرته عجز بوجه

                                                             
 .(2ٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖ٘صحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٓٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 ٔٙ٘/ٖٔ(:ٖٓٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 ٕٙ٘/ٖٔ(:2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 ٕٙ٘/ٖٔ(.:ٖ٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
 ٕٙ٘/ٖٔ(:2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٓٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٖٔ)
 .ٔٔٔ/ٕاالسما والصفات: (ٗٔ)
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 المرآن

ْكُب أَْسفََل ِمْنكُْم َولَْو تََواَعْدتُْم اَلْختَلَْفتُْم فًِ }إِْذ أَْنتُْم بِاْلعُْدَوِة  ْنٌَا َوهُْم بِاْلعُْدَوِة اْلمُْصَوى َوالر  الدُّ
ً  عَ  ُ أَْمًرا َكاَن َمْفعُواًل ِلٌَْهِلَن َمْن َهلََن َعْن بٌَِّنٍَة َوٌَْحٌَى َمْن َح ًَ ّللا  ْن بٌَِّنٍَة اْلِمٌعَاِد َولَِكْن ِلٌَْمِض

َ لََسِمٌٌع َعِلٌٌم )َوإِ   [ٕٗ({ ]األنفال : ٕٗن  ّللا 
 التفسٌر:

، وعدوكم نازل بجانب الوادي « المدٌنة»واذكروا حٌنما كنتم على جانب الوادي األلرب إلى 
، ولو حاولتم أن « البحر األحمر»األلصى، وِعٌر التجارة فً مكان أسفل منكم إلى ساحل 

ا كان مفعوال تضعوا موعداا لهذا اللماء الختلفت م، ولكنَّ هللا جمعكم على ؼٌر مٌعاد؛ لٌمضً أمرا
بنصر أولٌابه، وِخْذالن أعدابه بالمتل واألسر؛ وذلن لٌهلن من هلن منهم عن حجة هلل ثبتت له 
ًَّ عن حجة هلل لد ثبتت وظهرت له. وإن هللا لسمٌع أللوال  فعاٌنها ولطعت عذره، ولٌحٌا َمن ح

 شًء، علٌم بنٌَّاتهم.الفرٌمٌن، ال ٌخفى علٌه 
ٌَا{ ]األنفال :   ْن [، أي:" واذكروا حٌنما كنتم على جانب ٕٗلوله تعالى:}إِْذ أَْنتُْم ِباْلعُْدَوةِ الدُّ

 .(ٔ)«"المدٌنة»الوادي األلرب إلى 
ٌمول تعالى ذكره : أٌمنوا ، أٌها المإمنون ، واعلموا أن لسم الؽنٌمة على  لال الطبري:" 

ٌَّنه لكم ربكم ، إن كنتم آمنتم باهلل وما أنزل على عبده ٌوم بدر ، إذ فرق بٌن الحك والباطل  ما ب
 .(ٕ)من نصر رسوله}إذ أنتم{، حٌنبذ ،}بالعدوة الدنٌا{، ٌمول : بشفٌر الوادي األدنى إلى المدٌنة"

شفٌر الوادي، ٌمال: عدوة، وعدوة، وعدى الوادي ممصور، « العدوة»لال الزجاج:" و 
 .(ٖ)فالمعنى: إذ أنتم بالعدوة الدنٌا، أي: بشفٌر الوادى الذي ٌلً المدٌنة"

ولال األخفش : "عدوه الوادي، هو ملطاط شفٌره الذي هو أعلى من أسفله ، وأسفل من  

 . (ٗ)أعبله"
 .(٘)تم بالعدوة الدنٌا{، لال : شفٌر الوادي األدنى"عن لتادة : " }إذ أن 
[، أي:" وعدوكم نازل بجانب الوادي ٕٗلوله تعالى:}َوهُْم بِاْلعُْدَوةِ اْلمُْصَوى{ ]األنفال :  
 .(ٙ)األلصى"
 .(2)لال لتادة : " وهم بشفٌر الوادي األلصى " 
 .(1)لال الزجاج:أي:" بشفٌر الوادي الذي ٌلً مكة" 
 .(5)ٌمول:وعدوكم من المشركٌن نزوٌل بَشفٌر الوادي األلصى إلى مكة" الطبري:"لال  
فٌهما مكسورة، ولرأ نافع « العٌن»لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو }بالعدوة{ و}بالعدوة{،  

 .(ٓٔ)فٌهما« العٌن»وابن عامر وعاصم وحمزة والكسابى بضم 
ْكُب أَْسَفَل ِمْنكُْم{ ]األنفال  [، أي:" وِعٌر التجارة فً مكان أسفل ٕٗ:  لوله تعالى:}َوالرَّ

 .(ٔٔ)«"البحر األحمر»منكم إلى ساحل 
ٌمول : والعٌر فٌه أبو سفٌان وأصحابه فً موضع أسفل منكم إلى ساحل  لال الطبري:" 
 .(ٔ)البحر"

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٕٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٖٔ(:ص5ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٙ٘/ٖٔ(:ص5ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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لال الزجاج:" الركب: العٌر التً كان فٌها أبو سفٌان على شاطا البحر. فؤعلم هللا جل  
 .(ٕ)مإمنٌن وهم فً هذا الموضع فرلان"وعز أن نصر ال

 .(ٖ)عن لتادة : "}والركب أسفل منكم{، لال : أبو سفٌان وأصحابه ، أسفَل منهم " 
ٌعنً : أبا سفٌان ، ]انحدر بالعٌر على حوزته[، حتى لدم  وفً رواٌة أخرى عن لتادة:" 
 .(ٗ)بها مكة"
سفٌان وأصحابه ، ممبلون من الشؤم عن مجاهد لوله :"}والركب أسفل منكم{، لال : أبو  

ا ، لم ٌشعروا بؤصحاب بدر ، ولم ٌشعر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بكفار لرٌش ، وال كفار لرٌش بدمحم  تجارا
وأصحابه ، حتى التمى على ماء بدر من ٌسمً لهم كلهم، فالتتلوا،  فؽلبهم أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(٘)فؤسروهم"
ر منازل الموم والعٌر فمال :}إذ أنتم بالعدوة الدنٌا وهم بالعدوة ذك لال السدي:" 

 .(ٙ)هو أبو سفٌان، }أسفل منكم{، على شاطا البحر"«: الركب»المصوى{، و
[، أي:" ولو حاولتم أن ٕٗلوله تعالى:}َولَْو تََواَعْدتُْم اَلْختَلَْفتُْم فًِ اْلِمٌعَاِد{ ]األنفال :  

 .(2)الختلفتم، ولكنَّ هللا جمعكم على ؼٌر مٌعاد"تضعوا موعداا لهذا اللماء 
 [، ثبلثة وجوه:ٕٗوفً لوله تعالى:}َولَْو تََواَعْدتُْم اَلْختَلَْفتُْم فًِ اْلِمٌعَاِد{ ]األنفال :  

أحدها : ولو تواعدتم أن تتفموا مجتمعٌن الختلفتم فً المٌعاد ، بالتمدٌم والتؤخٌر والزٌادة 
 ن .والنمصان من ؼٌر لصد لذل

والثانً : ولو تواعدتم ثم بلؽكم كثرة عدوكم مع للة عددكم لتؤخرتم فنمضتم المٌعاد ، لاله ابن 
 إٍسحاق .

والثالث : ولو تواعدتم ثم بلؽكم كثرة عدوكم من ؼٌر معونة هللا لكم ألخلفتم بالمواطع والعوابك 
 فً المٌعاد .

ا   ُ أَْمرا ًَ َّللاَّ { ]األنفال : لوله تعالى:}َولَِكْن ِلٌَْمِض ا كان َٕٗكاَن َمْفعُوالا [، أي:" لٌمضً أمرا
 .(1)مفعوال بنصر أولٌابه، وِخْذالن أعدابه بالمتل واألسر"

[، أي:" وذلن لٌهلن من هلن منهم ٕٗلوله تعالى:}ِلٌَْهِلَن َمْن َهلََن َعْن بٌَِّنٍَة{ ]األنفال :  
 .(5)عن حجة هلل ثبتت له فعاٌنها ولطعت عذره"

 :(ٓٔ)[، وجهانٕٗلوله تعالى:}ِلٌَْهِلَن َمْن َهلََن َعْن بٌَِّنٍَة{ ]األنفال : وفً  
 أحدهما : لٌمتل ببدر من لتل من مشركً لرٌش عن حجة ، ولٌبمى من بمً عن لدرة .

والثانً : لٌكفر من لرٌش من كفر بعد الحجة ببٌان ما وعدوا ، وٌإمن من آمن بعد العلم بصحة 
 إٌمانهم .
ٌِّنٍَة{ ]األنفال : لوله تعا  ًَّ َعْن بَ ًَّ عن حجة هلل ٕٗلى:}َوٌَْحٌَى َمْن َح [، أي:" ولٌحٌا َمن ح

 .(ٔٔ)لد ثبتت وظهرت له"
لرأ ابن كثٌر فى رواٌة لنبل وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسابى }حً عن بٌنة{ 

 ولىبٌابٌن األ« من حٌى»بٌاء واحدة مشددة، ولرأ عاصم فى رواٌة أبى بكر ونافع 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٖٔ(:ص5ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٙ٘/ٖٔ(:صٓٗٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٙ٘/ٖٔ(:صٕٗٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .٘ٙ٘/ٖٔ(:ص٘ٗٔٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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بٌاءٌن مثل نافع، وروي عن أبً « حٌى»مكسورة والثانٌة مفتوحة، ولال البزى عن ابن كثٌر
بكر البؽدادي عن الحسٌن بن بشر الصوفى لال حدثنا روح بن عبد المإمن لال حدثنا دمحم بن 

بٌاءٌن ظاهرتٌن مثل رواٌة البزى، وروى حفص « حٌى»صالح عن شبل عن ابن كثٌر أنه لرأ 
 .(ٔ)حً{ بٌاء واحدة مشددةعن عاصم }
َ لََسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]األنفال :   [، أي:" وإن هللا لسمٌع أللوال الفرٌمٌن، ٕٗلوله تعالى:}َوإِنَّ َّللاَّ

ال ٌخفى علٌه شًء، علٌم بنٌَّاتهم"
(ٕ). 

 الفوابد:
 فضٌلة ؼزوة بدر وفضل أهلها. -ٔ
 بٌان تدبٌر هللا تعالى فً نصر أولٌابه وهزٌمة أعدابه. -ٕ
 :«العلٌم»و«السمٌع»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما:  -ٖ
كمولهم: ، بمعنى السامع، إال أنه أبلػ فً الصفة، وبناء فعٌل: بناء المبالؽة : «السَِّمٌعُ »فـ -

علٌم: من عالم، ولدٌر: من لادر، وهو الذي ٌسمع السر والنجوى. سواء عنده الجهر، 
 السماع بمعنى المبول واإلجابة.والخفوت، والنطك، والسكوت، ولد ٌكون 

، أي: من دعاء ال (ٖ): "اللهم إنً أعوذ بن من لول ال ٌسمع"-ملسو هيلع هللا ىلص  -كمول النبً 
 .ٌستجاب

 لبل هللا حمد من حمده. :معناه ،(ٗ)ومن هذا لول المصلً:"سمع هللا لمن حمده"
 :(٘)وأنشد أبو زٌد لشتٌر بن الحارث الضبً

 ٌكون هللا ٌسمع ما ألول           دعوت هللا حتى خفت أال 
 .(ٙ)أي: ال ٌجٌب، وال ٌمبل

 :}السَِّمٌُع{ له معنٌانو

لوله تعالى عن إبراهٌم: }إِنَّ َرّبًِ لََسِمٌُع ومثاله أحدهما: بمعنى المجٌب. 
َعاِء{ ]إبراهٌم:   [، أي: لمجٌب الدعاء.5ٖالدُّ

 إلى عدة ألسام: وهوٌنمسم ت،والثانً: بمعنى السامع للصو
األول: سمع ٌراد به بٌان عموم إدران سمع هللا عز وجل،وأنه ما من صوت إال 

ا ، وهو وٌسمعه هللا لوله ، ومثاله: من الصفات الذاتٌة، وإن كان المسموع لد ٌكون حادثا

                                                             
 .2ٖٓ-ٖٙٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
/ ٖ،واإلمام أحمد ٕٗٙ/ 1موارد، والنسابً  ٕٓٗٗ.هذاطرؾ حدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه برلم  (ٖ)

 .ٕٔٓ/ ٕمن حدٌث أنس وانظرالكنز  ٕٖٗ/ ٔ،والخطابً فً ؼرٌب الحدٌث 1ٖٖ، ٕ٘٘، 5ٕٔ
، 25ٙ، 25٘، 211، 2ٖ5، 2ٖ1، 2ٖٙ، 2ٖ٘، 2ٖٕ، 2ٕٕ، 5ٓٙبرلم أخرجه البخاري بشرح الفتح (ٗ)

، ٓٙ٘ٗ، 5ٙٓٗ، 1ٕٕٖ، ٖٕٖٓ،وفٌه: "ربنا ولن الحمد حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه" وبرلم 255، 252
ٗ٘51. 

(، 5ٙٔ(، )15(، )11(، )1ٙ(، )22(، )2ٔ(، )ٖٙ(، )ٕٙ(، )ٗ٘(، )1ٕ(، )ٕ٘ومسلم، باب "الصبلة" برلم )
(،وفٌه: "اللهم ربنا لن الحمد،ملءالسموات، وملءاألرض، وملء ماشبت من شًء ٕٕٓ)(، 55ٔ(، )51ٔ)

، 5٘ٔ/ ٕ(،والنسابً )افتتاح( ٖٕٓ(، )ٕٕٓ( وكتاب صبلة المسافرٌن برلم )ٖٕٓبعده". وكذلن رواٌته برلم )
، 125، 121، 122، 12ٙ، 12٘، 1ٕٙ. وابنماجهبرلم ٕٔٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 55ٔ، 51ٔ، 52ٔ، 5ٙٔ
 . وؼٌرهم.5ٖٕٔ، 1ٖٕٔ، ٔٙٓٔ

، وفً ٖٔ/ ٕ، والمرطبً ٗٗٔ/ ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر 1ٕ٘ - ٙ/ ٘أنشده الطبري فً تفسٌره، (٘)
ا إلى شمٌر بن ٖٖٙ/ ٕالخزانة  ، مطلع لصٌدة من سبعة أبٌات فً الشاهد السادس والستٌن بعد الثبلثمابة منسوبا

وفتح المٌم وآخره راء مهملة، هكذا ضبطه أبو زٌد. ولال الحارث الضبً. ولال: شمٌر، بضم الشٌن المعجمة 
 -بالسٌن المهملة وكذا ضبطه الصاؼانً فً العباب بالمهملة-الذي فً حفظً سمٌر  -فٌما كتبه علٌه-األخفش 

مع ستة أبٌات أخرى. وفً أمالً  ٕٗٔولال: هو شاعر جاهلً وهللا أعلم. اهـ وفً نوادر أبً زٌد ص 
، والزمخشري ٕٖٗ/ ًٔ اللسان )سمع( ولم ٌنسبه. وأنشده الخطابً فً ؼرٌب الحدٌث ، وفٖٓٙ/ ٔالمرتضى 
 ..ٕٗكما هنا، إلى شتٌر. وانظر تفسٌر أسماء هللا الحسنى للزجاج ص  ٕٔٙ/ ٔفً الفابك 

 .ٓٙ-5٘انظر: شؤن الدعاء للخطابً: (ٙ)
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ُ لَْوَل الَّتًِ تَُجاِدلَُن فًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً ِ{ ]المجادلة:  تعالى: }لَْد َسِمَع َّللاَّ [، فهذا ٔإِلَى َّللاَّ
فٌه بٌان إحاطة سمع هللا تعالى بكل مسموع، ولهذا لالت عابشة رضً هللا عنها: "الحمد 
هلل الذي وسع سمعه األصوات، وهللا إنً لفً الحجرة، وإن حدٌثها لٌخفى على 

 .(ٔ)بعضه"
نه ممرون من الصفات الفعلٌة، أل، وهو الثانً: سمع ٌراد به النصر والتؤٌٌد

 [.ٙٗلوله تعالى لموسى وهارون: }إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه: ، ومثاله: بسبب
لوله تعالى: }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنَّا ال ، ومثاله: الثالث: سمع ٌراد به الوعٌد والتهدٌد

ٌِْهْم ٌَْكتُبُوَن{ هُْم َونَْجَواهُْم بََلى َوُرسُلُنَا لََد [، فإن هذا ٌراد به 1ٓ]الزخرؾ:  نَْسَمُع ِسرَّ
 .(ٕ)تهدٌدهم ووعٌدهم، حٌث كانوا ٌسرون ما ال ٌرضى من المول

سبحانه فهو  ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و-عّز وجل-ن أسمابه : م«العلٌم»و -
 .(ٖ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»

هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: علٌمال»لال الخطابً:"
[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}الخلك. كموله تعالى: 

 {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ

من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 

لحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم با
وأحصى كل }[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}علم حمٌمة، وكمال  -سبحانه-هللا 

 .(ٗ)"[1ٕ :]الجن {شًء عددا

 
 المرآن

ُ فًِ َمنَاِمَن لَِلٌاًل َولَْو أََراَكُهْم َكثًٌِرا لَفَِشْلتُْم َولَتَنَاَزْعتُْم  َ َسل َم إِن هُ }إِْذ ٌُِرٌَكُهُم ّللا  ِفً اأْلَْمِر َولَِكن  ّللا 
ُدوِر )  [ٖٗ({ ]األنفال : َٖٗعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ

 التفسٌر:
حٌنما أران هللا للة عدد عدون فً منامن، فؤخبرت المإمنٌن بذلن، فمِوٌت  -أٌها النبً-واذكر 

فً مبللاتهم، وَجبُنتم  للوبهم، واجترإوا على حربهم، ولو أران ربن كثرة عددهم لتردد أصحابن
ى من عالبة ذلن. إنه علٌم بخفاٌا الملوب  واختلفتم فً أمر المتال، ولكن هللا سلَّم من الفشل، ونجَّ

 وطبابع النفوس.
{ ]األنفال :   ُ فًِ َمنَاِمَن لَِلٌبلا  -أٌها النبً-[، أي:" واذكر ٖٗلوله تعالى:}إِْذ ٌُِرٌَكُهُم َّللاَّ

عدد عدون فً منامن، فؤخبرت المإمنٌن بذلن، فمِوٌت للوبهم، واجترإوا حٌنما أران هللا للة 
 .(٘)على حربهم"
ٌمول : ٌرٌكهم فً نومن للٌبل فتخبرهم بذلن ، حتى لوٌت للوبهم ،  لال الطبري:" 

 .(ٙ)واجترأوا على حرب عدوهم"
  } ُ فًِ َمنَاِمَن لَِلٌبلا  :(2)[، وجهانٖٗ]األنفال : وفً لوله تعالى:}إِْذ ٌُِرٌَكُهُم َّللاَّ

                                                             
ا"الفتح" )(ٔ) ا بَِصٌراا{. ولد وصله اإلمام ( فً كتاب التوحٌد/ باب }َوكَ 2ٕٖ/ ٖٔٔرواه البخاري معلما ُ َسِمٌعا اَن َّللاَّ

ا بلفظ "تبارن" ) 1ٕٙ/ ٗ(،وابنكثٌر ٙٗ/ ٙأحمد فً "المسند" )  .(ٖٕٙٓ، وابن ماجة بهذا اللفظ، ورواه اٌضا
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٔانظر: شر ح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٗ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
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للة المشركٌن عٌاناا ، ولوله}فًِ َمَناِمَن{ ٌرٌد فً عٌنٌن التً هً  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أن هللا أرى نبٌه 
 .(ٕ)، وأبو عبٌدة(ٔ)محل النوم ، لاله الحسن

 (ٖ)روالثانً : أنه ألمى علٌه النوم وأراه للتهم فً نومه، وهو الظاهر ، وعلٌه الجمهو
لال مجاهد:"أراه هللا إٌاهم فً منامه للٌبل فؤخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه بذلن ، فكان تثبٌتاا 

 .(ٗ)لهم"
لال ابن إسحاق:" فكان أول ما أراه من ذلن نعمةا من نعمه علٌهم ، شجعهم بها على 

ؾ علٌهم من ضعفهم ،  لعلمه بما فٌهم" عدوهم ، وكؾَّ بها ما تُُخّوِ
(٘). 

ا أنعم به علٌه وعلى أمته ،  لال الماوردي:"وإنما أراه ذلن على خبلؾ ما هو به لطفا
لٌكون أثبت لملوبهم وألدم لهم على لماء عدوهم ، ولوال ذلن لما جازت هذه الحالة من هللا تعالى 

  .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-فً نبٌه 
ا لَفَِشْلتُ   [، أي:" ولو أران ربن عدون كثٌراا ْٖٗم{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوَلْو أََراَكُهْم َكثٌِرا

 .(2)لجبن أصحابن ولم ٌمدروا على حرب الموم"
ا ، لفشل أصحابن ، فجبنوا لال الطبري:   ٌمول : "ولو أران ربن عدون وعدوهم كثٌرا

 .(1)وخاموا ، ولم ٌمدروا على حرب الموم "
 .(5)لجبنتم عن الحرب" لال المرطبً:أي:" 
ٌِْه َوَسلَّمَ   بونً:"لال الصا  ُ َعلَ وانظر إِلى محاسن المرآن فإِنه لم ٌسند الفشل إِلٌه َصلَّى َّللاَّ

ألنه معصوم بل لال }لَّفَِشْلتُْم{ إِشارة إِلى أصحابه"
(ٔٓ). 

[، أي:" والختلفتم ٌا معشر الصحابة فً ٖٗلوله تعالى:}َولَتََناَزْعتُْم فًِ اأْلَْمِر{ ]األنفال :  
 .(ٔٔ)لتالهم"أمر 

ٌمول : "ولتنازعوا فً ذلن، ولكن هللا سلمهم من ذلن بما أران فً منامن لال الطبري:  

 .(ٕٔ)من الرإٌا"
 .(ٖٔ)اختلفتم" لال المرطبً:أي:" 
َ َسلََّم{ ]األنفال :   [، أي:" ولكن هللا أنعم علٌكم بالسبلمة من ٖٗلوله تعالى:}َولَِكنَّ َّللاَّ

 .(ٗٔ)الفشل والتنازع"
 .(٘ٔ)أي سلمكم من المخالفة" المرطبً:" لال 

َ َسلََّم{ ]األنفال : وفً   [،  وجوه:ٖٗلوله تعالى:}َولَِكنَّ َّللاَّ
أحدها :معناه : ولكن هللا سلم للمإمنٌن أمرهم من الفشل والتنازع، حتى أظهرهم على عدوهم. 

 . (ٙٔ)لاله ابن عباس

                                                             
 .ٖٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٗ/ ٔمجاز المرآن انظر:  (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٓ٘/ٖٔ(:صٓ٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٔ٘-2ٓ٘/ٖٔ(:صٔ٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 . ٕٕ/1تفسٌر المرطبً:(5)
 .2ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٓ٘-5ٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 . ٕٕ/1تفسٌر المرطبً:(ٖٔ)
 .2ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 . ٕٕ/1المرطبً:تفسٌر (٘ٔ)
 .2ٔ٘/ٖٔ(:صٗ٘ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٔ)لتادةوالثانً: معناه: ولكن هللا سلم أمره فٌهم. لاله 
 .(ٕ)أي: أتم أمر المسلمٌن بالظفر. حكاه المرطبًوالثالث: 

 .(ٖ)"فً لوله: }ولكن هللا سلم{، أي: أتموروي ع ابن عباس 
لال الطبري:والصواب" فً ذلن بالصواب عندي ما لاله ابن عباس ، وهو أن هللا سلم  

تنازع ، حتى لوٌت للوبهم ، واجترأوا على حرب الموَم بما أرى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً منامه من الفشل وال
ا لفشلتم ولتنازعتم فً  عدوهم. وذلن أن لوله : }ولكن هللا سلم{ َعِمٌب لوله : }ولو أراكهم كثٌرا
األمر{، فالذي هو أولى بالخبر عنه ، أنه سلمهم منه جل ثناإه ، ما كان مخوفاا منه لو لم ٌُِر نبٌه 

 .(ٗ)موم فً منامه"ملسو هيلع هللا ىلص من للة ال
 والثالث : لجبنتم عنهم وانهزمتم منهم ولكن هللا سلم من العدو .

 .(٘)والرابع : ولكن هللا سلم أمره فٌهم حتى نفذ ما حكم فٌهم به من هبلكهم. أفاده الماوردي
ُدوِر{ ]األنفال :   الملوب [، أي:" إنه علٌم بخفاٌا ٖٗلوله تعالى:}إِنَّهُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ

 .(ٙ)وطبابع النفوس"
إنه علٌم بما تُجنُّه الصدور، ال ٌخفى علٌه شًء مما تضمره  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(2)الملوب"
 .(1)عن مماتل بن حٌان لوله: "}علٌم بذات الصدور{، بما فً للوبهم" 
ال دمحم بن إسحاق: }علٌم بذات الصدور{، أي: ال ٌخفى علٌه ما فً صدورهم مما ل 
 .(5)وا به منكم"استخف
 الفوابد:
 بٌان تدبٌر هللا تعالى فً نصر أولٌابه وهزٌمة أعدابه. -ٔ
جاء االهتمام بالرإٌا الصادلة فً كتاب ، إذ أهمٌة الرإى فً حٌاة الناسومن الفوابد:  -ٕ

ا ٌحفظ المسلم من الؽلو أو التفرٌط فٌها. -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا وسنة رسوله   اهتماما
الصادلة من هللا، وهً جزء من أجزاء النبوة، ومن مبشرات النبوة، فالرإٌا 

وهً من األنبٌاء وحً، بل هً مبدأ الوحٌٌن والتصدٌك بها حك وال خبلؾ فٌها بٌن 
 .(ٓٔ)أهل الحك والدٌن وال ٌنكرها إال من شذ عن الحك

، فهً تدخل فً على أن رإٌا األنبٌاء وحً -ملسو هيلع هللا ىلص  -فدل كتاب هللا وسنة رسوله 
لوله تعالى: }َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن ٌَُكلَِّمهُ هللاُ إِالَّ َوْحٌاا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو ٌُْرِسَل َرُسوالا 

ًَ بِإِْذنِِه َما ٌََشاُء{ ]الشورى:   [.ٔ٘فٌَُوِح
 ولهذا ذكر هللا تعالى فً كتابه بعض رإى أنبٌابه، فمن ذلن لوله تبارن وتعالى:
ا لَفَِشْلتُْم َولَتَنَاَزْعتُْم فًِ اأْلَْمِر{ ]األ نفال: }إِْذ ٌُِرٌَكُهُم هللاُ فًِ َمَناِمَن لَِلٌبلا َولَْو أََراَكُهْم َكِثٌرا

ٖٗ.] 
وجعل سبحانه معجزة نبٌه ٌوسؾ علٌه السبلم تؤوٌل الرإى، كما جاء فً سورة 

 ٌوسؾ.

                                                             
 .2ٔ٘/ٖٔ(:ص٘٘ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٕ/1انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٔٓٔ/٘(:ص5ٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕ٘-2ٔ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٓ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 . 2ٔٓٔ/٘(:ص5ٕٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم)(1)
 . 2ٔٓٔ/٘(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن أبً حاتم)(5)
 .1ٕ٘/ ٔانظر: التمهٌد البن عبد البر :(ٓٔ)
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ٌؾ ألدم على ذبح ابنه وعد ما وكذلن ما جاء فً رإٌا إبراهٌم علٌه السبلم، وك
ٌَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْإَمُر{ ا من هللا تعالى، وكذلن االبن لال: } لال تبارن ، رآه فً المنام أمرا

ًَّ إِّنًِ أََرى فًِ اْلَمنَاِم أَنًِّ أَْذبَُحَن فَاْنظُْر َماذَا تَ  ٌَا بُنَ ًَ لَاَل  ا بَلََػ َمعَهُ السَّْع َرى وتعالى: }فَلَمَّ
ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبٌِنِ لَ  اِبِرٌَن * فَلَمَّ  * اَل ٌَا أََبِت اْفعَْل َما تُْإَمُر َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء هللاُ ِمَن الصَّ

ْإٌَا إِنَّا َكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]الصافات:  ٌْنَاهُ أَْن ٌَا إِْبَراِهٌُم * لَْد َصدَّْلَت الرُّ  - َٕٓٔونَاَد
ٔٓ٘.] 

فً لصة الحدٌبٌة لال تعالى: }َلمَْد َصَدَق هللاُ َرُسولَهُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكذلن رإٌا نبٌنا دمحم 
ِرٌَن  ْإٌَا ِباْلَحّكِ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء هللاُ آِمنٌَِن ُمَحلِِّمٌَن ُرُءوَسكُْم َوُممَّصِ اَل الرُّ

 [.2ٕتََخافُوَن{ ]الفتح: 
أن أول أحوال النبٌٌن الرإٌا الصالحة فً النوم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أما السنة فمد بٌن النبً 

 .(ٔ)فكان ال ٌرى رإٌا إال جاءت مثل فلك الصبح
ا من النبوة كما ثبت عنه   -أما رإٌا المإمن فهً جزء من ستة وأربعٌن جزءا

 اعث خٌر وطمؤنٌنة.( وهً من مبشرات النبوة، وبٕ) -ملسو هيلع هللا ىلص 
فً شؤن الرإى، فهنان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولهذا جاءت األحادٌث الكثٌرة عن النبً 

األحادٌث التً تبٌن ألسامها، وأن ما ٌراه اإلنسان فً منامه منه الرإٌا الحك، ومنه 
 حدٌث النفس، ومنه تهاوٌل الشٌطان، ولكل نوع عبلماته وصفاته.

بٌن أن الرإٌا الصالحة جزء من أجزاء النبوة، ومن وهنان األحادٌث التً ت
، إذا رأه على (ٖ)فً المنام حك -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وأحادٌث تبٌن أن رإٌة النبً (ٕ)مبشرات النبوة

ا للتلمً عنه   فً المنام. -ملسو هيلع هللا ىلص  -صورته ولٌس ذلن مبررا
ما ٌرى ما ٌحب وعندما ٌرى وأحادٌث تبٌن اآلداب التً ٌتؤدب بها المسلم عند

 ما ٌكره.
ا. -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأحادٌث تبٌن تؤوٌل النبً   للرإٌا وهً كثٌرة جدا

وأحادٌث تبٌن أحكام الرإى، من حٌث حكم الكذب فٌها، وهل الرإٌا إذا عبرت 
 ولعت، وما شروط المعبر وآدابه، وؼٌرها من اآلداب واألحكام.

ا ما ٌمول ألصحابه  - ملسو هيلع هللا ىلص -ولمد كان النبً  كما « هل رأى أحد منكم رإٌا»كثٌرا
 .(ٗ)ثبت من حدٌث سمرة بن جندب رضً هللا عنه

                                                             
من النبوة حٌن أراد هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -أول ما ابتُدئ بِه رسول هللا »أخرج الترمذي طرفاا من هذا الحدٌث لالت: (ٔ)
رامته ورحمة العباد به: أن ال ٌرى رإٌا إال جاَءت كفَلَك الصبح، فمكث على ذلن ما شاء هللا أن ٌمكث، وُحبَّب ك

 .«إِلٌه الخلوة، فلم ٌكن شًء أحبَّ إلٌه من أن ٌخلو
ا{ ،  2ٕ - ٕٔ/  ٔرواه البخاري  فً بدء الوحً، وفً األنبٌاء، باب }واذكر فً الكتاب موسى إنه كان مخلصا

فسٌر سورة }الرأ باسم ربن الذي خلك{ ، وفً التعبٌر، باب أول ما بدئ به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الوحً وفً ت
ا الترمذي رلم ٓٙٔالرإٌا الصالحة، ومسلم رلم ) ( فً اإلٌمان، باب بدء الوحً برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ورواه أٌضا

 (ٖٔ( فً المنالب، باب رلم )ٖٖٙٙ)
ال صلى هللا علٌه ووسلم:" أٌها الناس لم ٌبك من مبشرات النبوة إال الرإٌا الصالحة ٌراها المسلم أو ترى له ل (ٕ)

له أال وإنى نهٌت أن ألرأ المرآن راكعاا أو ساجداا فؤما الركوع فعظموا فٌه الرب وأما السجود فاجتهدوا فى 
 الدعاء فممن أن ٌستجاب لكم".

( 25ٗ، رلم 1ٖٗ/ٔ( ، ومسلم )ٖٙ٘ٗٓ، رلم 2ٖٔ/ٙ، وابن أبى شٌبة ) (5ٓٓٔ، رلم 5ٕٔ/ٔأخرجه أحمد )
( ، 155ٖ، رلم 1ٖٕٔ/ٕ( ، وابن ماجه )٘ٗٓٔ، رلم 15ٔ/ٕ( ، والنسابى )12ٙ، رلم ٕٖٕ/ٔ، وأبو داود )
 وابن حبان

ا: ابن الجارود )ص 15ٙٔ، رلم ٕٕٕ/٘) ، رلم 5ٓٗ/ٔ( ، وأبو عوانة )ٖٕٓ، رلم ٔٙ( . وأخرجه أٌضا
ٔ1ٕٕ.) 

 .من رآنى فمد رأى الحك فإن الشٌطان ال ٌتكوننى" لال ملسو هيلع هللا ىلص:" (ٖ)
 ( .5ٙ٘ٙ، رلم 1ٕٙ٘/ٙأخرجه البخارى )

/ ٗ( )2ٓٗ2( باب تعبٌر الرإٌا بعد صبلح الصبح الحدٌث )1ٗأخرجه البخاري فً صحٌحه، كتاب التعبٌر )(ٗ)
 .(21ٔٔ/ ٗ( )2ٕٕ٘) - ملسو هيلع هللا ىلص -باب رإٌا النبً  ٗ( وصحٌح مسلم، كتاب الرإٌا، ٖٓٔ/ ٗ)



ٖٔٓ 
 

كان مما ٌمول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومن حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما أن رسول هللا 
 .(ٔ)«من رأى منكم رإٌا فلٌمصها أعبرها له»ألصحابه: 

كان إذا انصرؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رضً هللا عنه أن رسول هللا ومن حدٌث أبً هرٌرة 
هل رأى أحد منكم اللٌلة رإٌا؟ فٌمول إنه لٌس ٌبمى بعدي من »من صبلة الؽداة ٌمول: 
 .(ٕ)«النبوة إال الرإٌا الصالحة

وهذا الحدٌث ٌدل على شرؾ علم الرإٌا وفضلها »لال ابن عبد البر رحمه هللا: 
إنما كان ٌسؤل عنها لتمص علٌه، وٌعبرها، لٌعلم أصحابه كٌؾ الكبلم فً  - ملسو هيلع هللا ىلص -ألنه 
 .(ٖ)« تؤوٌله

الرإٌا جزء من أجزاء النبوة، فبل ٌتبلعب »ولهذا لال اإلمام مالن رحمه هللا: 
 .(ٗ)« بالنبوة

 .(٘)«والرإٌا حالة شرٌفة ومنزلة رفٌعة»ولال المرطبً  رحمه هللا: 
بالرإى وبٌان أحكامها وآدابها ألمته، أنه كان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهتمام النبً ولمد كان من 

ٌبٌن لهم ذلن فً خطبه، كما ثبت فً صحٌح مسلم من حدٌث جابر رضً هللا عنه، لال: 
فمال: ٌا رسول هللا! رأٌت فً المنام كؤن رأسً ضرب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جاء أعرابً إلى النبً 

تحدث الناس  ال»لؤلعرابً:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على أثره، فمال رسول هللا  (ٙ)شتددت فتدحرج فا
ال ٌحدثن »بعد ٌخطب فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال: سمعت النبً « بتلعب الشٌطان بن فً منامن

 .(2)«أحدكم بتلعب الشٌطان به فً منامه
ه، الذي سٌودع فٌه أمته وٌلمى ربه، كشؾ فً مرض موت -ملسو هيلع هللا ىلص  -بل حتى وهو 

أٌها الناس إنه لم »الستار والناس صفوؾ خلؾ أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه فمال: 
 .(1)«ٌبك من مبشرات النبوة إال الرإٌا الصالحة، ٌراها العبد الصالح أو ترى له

مصنفاتهم الكتب ولهذا اهتم المحدثون رحمهم هللا بهذه األحادٌث، فعمدوا لها فً 
أن اإلمام البخاري رحمه هللا وضع فً كتابه الجامع الصحاح كتاباا  واألبواب فمن ذلن:

للتعبٌر أي تعبٌر الرإٌا، وذكر فٌه ثمانٌة وأربعٌن باباا، وتسعة وتسعٌن حدٌثاا، وعشرة 
 .(5)آثار عن الصحابة والتابعٌن

من الوحً الرإٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  - بدأ تلن األبواب بباب، بٌان أول ما بدئ به رسول هللا
 .(ٓٔ)الصادلة

المحٌط علمه بكل :أي: «العلٌم»وفوابد اآلٌة الكرٌمة اثبات اسم من اسمابه تعالى وهو: -ٖ
 .(ٔٔ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، شًء

 

                                                             
 .(221ٔ/ ٗ( )5ٕٕٙباب فً تؤوٌل الرإٌا، ) ٖأخرجه مسلم فً صحٌحه، كتاب الرإٌا (ٔ)
( وسنن أبً ٕٖ٘/ ٕ( واإلمام أحمد فً المسند )5٘2/ ٕأخرجه اإلمام مالن فً الموطؤ، فً كتاب الرإٌا )(ٕ)

( 5ٖٓ/ ٗ( ومستدرن الحاكم )2ٕٖ/ ٕ( )2ٔٓ٘الحدٌث ) باب ما جاء فً الرإٌا،، 5ٙداود فً كتاب األدب، 
 .(2ٖٗ( )2ٙٙ/ ٔولال الحاكم: صحٌح اإلسناد ووافمه الذهبً واأللبانً فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة )

 .(ٖٖٔ/ ٔالتمهٌد )(ٖ)
 .1ٕٕ/ٔالمصدر نفسه: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ 5 تفسٌر المرطبً: (٘)
 .(.ٕ٘ٗ/ ٕلحدٌث )أي: عدوت على أثره، انظر: النهاٌة فً ؼرٌب ا(ٙ)
 .( وله رواٌات متعددة وبؤلفاظ مختلفة22ٙٔ/ ٗصحٌح مسلم كتاب الرإٌا )(2)
( باب النهً عن لراءة ٔٗ( ومسلم فً صحٌحه فً كتاب الصبلة، )5ٕٔ/ ٔأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(1)

 .(1ٖٗ/ ٔالمرآن فً الركوع والسجود )
عدد هذه األحادٌث والموصول منها والمعلك وما وافك مسلم فٌها انظر: ما ذكره ابن حجر رحمه هللا حول (5)

 .(ٙٗٗ/ ٕٔالبخاري وما انفرد به البخاري فتح الباري )
 .(ٖٔٔ - 5ٕ٘/ ٗ( كتاب التعبٌر )5ٔانظر: صحٌح البخاري )(ٓٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔٔ)
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 المرآن
ٌْتُْم فًِ أَْعٌُنِكُْم لَِلٌاًل  ُ أَْمًرا َكاَن َمْفعُواًل َوإِلَى }َوإِْذ ٌُِرٌكُُموهُْم إِِذ اْلتَمَ ًَ ّللا  َوٌُمَلِّلُكُْم فًِ أَْعٌُنِِهْم ِلٌَْمِض

ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر )  [ٗٗ({ ]األنفال : ّٗٗللا 
 التفسٌر:

ا حٌنما برز األعداء إلى أرض المعركة فرأٌتموهم للٌبل فاجترأتم علٌهم، وللَّلكم فً  واذكر أٌضا
ا كان مفعوال فٌتحمك َوْعُد هللا لكم بالنصر أعٌنهم، لٌتركوا االستعد اد لحربكم؛ لٌمضً هللا أمرا

والؽلبة، فكانت كلمة هللا هً العلٌا وكلمة الذٌن كفروا السفلى. وإلى هللا مصٌر األمور كلها، 
 فٌجازي كبل بما ٌستحك.

ٌْتُْم فًِ أَْعٌُنِكُْم لَِلٌ  [، ٗٗبلا َوٌُمَلِّلُكُْم فًِ أَْعٌُنِِهْم{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوإِْذ ٌُِرٌكُُموهُْم إِِذ اْلتََم
ا حٌنما برز األعداء إلى أرض المعركة فرأٌتموهم للٌبل فاجترأتم علٌهم، وللَّلكم  أي:" واذكر أٌضا

 .(ٔ)فً أعٌنهم، لٌتركوا االستعداد لحربكم"
هللا المإمنٌن إذ  لال الطبري:ٌمول:" إذ ٌري هللا نبٌه فً منامه المشركٌن للٌبل وإذ ٌرٌهم 

لموهم فً أعٌنهم للٌبل وهم كثٌر عددهم، وٌملل المإمنٌن فً أعٌنهم، لٌتركوا االستعداد لهم، 
 .(ٕ)فتهون على المإمنٌن شوكتهم"

لال المرطبً:" هذا فً الٌمظة. ٌجوز حمل األولى على الٌمظة أٌضا إذا للت: المنام  
 .(ٖ)ا خاصة بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهذه للجمٌع"موضع النوم، وهو العٌن، فتكون األولى على هذ

عن عبد هللا بن مسعود، لال: "لمد لللوا فً أعٌننا ٌوم بدر حتى للت لرجل إلى عن  
 .(ٗ)جنبً: تراهم سبعٌن؟ لال: ال، بل هم مابة، حتى أخذنا رجبل منهم فسؤلناه لال: كنا ألفا"

لعٌَر لد انصرفت فارجعوا. فمال أبو عن السدي لال: "لال ناس من المشركٌن: إن ا 
جهل: اآلن إذ برز لكم دمحم وأصحابه! فبل ترجعوا حتى تستؤصلوهم. ولال: ٌا لوم ال تمتلوهم 

 .(٘)بالسبلح، ولكن خذوهم أخذاا، فاربطوهم بالحبال! ٌموله من المدرة فً نفسه"
  } ا َكاَن َمْفعُوالا ُ أَْمرا ًَ َّللاَّ ا كان ٗٗ]األنفال : لوله تعالى:}ِلٌَْمِض [، أي:" لٌمضً هللا أمرا

مفعوال فٌتحمك َوْعُد هللا لكم بالنصر والؽلبة، فكانت كلمة هللا هً العلٌا وكلمة الذٌن كفروا 
 .(ٙ)السفلى"
لال الطبري:" ٌمول جل ثناإه: للّلتكم أٌها المإمنون، فً أعٌن المشركٌن، وأرٌتكموهم  

ا، وإظهاركم، أٌها فً أعٌنكم للٌبل حتى ٌمضً هللا ب ٌنكم ما لضى من لتال بعضكم بعضا
المإمنون، على أعدابكم من المشركٌن والظفر بهم، لتكون كلمة هللا هً العلٌا، وكلمة الذٌن 

 .(2)كفروا السفلى. وذلن أمٌر كان هللا فاعلَه وبالؽاا فٌه أمَره"
االنتمام منه، واإلنعام لال ابن إسحاق:" أي: لٌإلؾ بٌنهم على الحرب، للنممة ممن أراد  

 .(1)على من أراد إتمام النعمة علٌه من أهل والٌته"
من نصر المإمنٌن وخذالن الكافرٌن ولتل لادتهم ورإساء الضبلل  "أي: لال السعدي: 

منهم، ولم ٌبك منهم أحد له اسم ٌذكر، فٌتٌسر بعد ذلن انمٌادهم إذا دعوا إلى اإلسبلم، فصار 
 .(5)"لذٌن من هللا علٌهم باإلسبلمأٌضا لطفا بالبالٌن، ا

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٖٔ:تفسٌر الطبري (ٕ)
 .ٕٕ/1تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 2ٔٓٔ/٘(.:ص5ٕٔ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٖ٘/ٖٔ(:ص5٘ٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٖٔتفسٌرالطبري: (2)
 .2ٖ٘/ٖٔ(:صٓٙٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (5)
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ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر{ ]األنفال :   [، أي:" وإلى هللا مصٌر األمور كلها، ٗٗلوله تعالى:}َوِإلَى َّللاَّ
 .(ٔ)فٌجازي كبل بما ٌستحك"

أي: جمٌع أمور الخبلبك ترجع إلى هللا، فٌمٌز الخبٌث من الطٌب، وٌحكم  لال السعدي:" 
 .(ٕ)"فً الخبلبك بحكمه العادل، الذي ال جور فٌه وال ظلم

 الفوابد:
 بٌان أن مرد األمور نجاحا وخٌبة هلل تعالى لٌس ألحد فٌها تؤثٌر إال بإذنه. -ٔ
مذهب أهل السنة الجمع بٌن أن أفعال العباد إختٌارٌة وسبك تمدٌرها من هللا تعالى، و -ٕ

ا.  نفوذ المضاء ونفً الجبر، ألنه ال ٌصح الجبر فً حك الرب سبحانه إجماعا
 :(ٖ)المدر انمسم الناس إلى ثبلثة ألساموٌجدر المول أن فً باب 

لسم امنوا بمدر هللا عز وجل وؼلوا فً اثباته ، حتى سلبوا االنسان لدرته واختٌاره ،   -
كل شا ولٌس للعبد اختٌار وال لدرة ، وانما ٌفعل الفعل مجبرا  ولالوا : ان هللا فاعل

علٌه ، بل ان بعضهم ادعى ان فعل العبد هو فعل هللا ، ولهذا دخل من بابهم اهل االتحاد 
 . والحلول وهإالء هم الجبرٌه

والمسم الثانً لالوا : ان العبد مستمل بفعله ولٌس هلل فٌه مشٌبة وال تمدٌر حتى ؼبل  -
فمال : ان هللا ال ٌعلم فعل العبد اال اذا فعله ،اما لبل ، فبل ٌعلم عنه شٌبا  بعضهم ،

 . وهإالء هم المدرٌة مجوس هذه االمة
فاالولون ؼلوا فً اثبات افعال هللا ولدره ولالوا : ان هللا عزوجل ٌجبر االنسان 

 . على فعله ولٌس لبلنسان اختٌار
ولالوا : ان المدرة االلهٌة والمشٌبة االلهٌة واالخرون ؼلوا فً اثبات لدرة العبد 

 . ال عبلله لها فً فعل العبد فهو الفاعل المطلك االختٌار

والمسم الثالث : اهل السنة والجماعة ، لالوا : نحن ناخذ بالحك الذي مع الجانبٌن ،   -
 ما ال فنمول : ان فعل العبد والع بمشٌبة هللا وخلك هللا ، وال ٌمكن ان ٌكون فً ملن هللا

ٌشاإه ابدا واالنسان له اختٌار وارادة ، وٌفرق بٌن الفعل الذي ٌضطر الٌه والفعل الذي 
 . ٌختاره ، فافعال العباد باختٌارهم وارادتهم ومع ذلن فهً والعة بمشٌبة هللا وخلمه
 !ولكن سٌبمى عندنا إشكال : كٌؾ ٌكون خلما هلل وهً فعل االنسان؟

درت بارادة ولدرة والذي خلك فٌه االرادة والمدرة والجواب ان افعال العباد ص
ولو ان احدا لادرا لم ٌرد  . لو شاء هللا تعالى لسلبن المدرة فلم تستطع . هو هللا عز وجل

 . كل انسان لادر ٌفعل الفعل فانه بارادته ، اللهم اال من اكره . فعبل لم ٌمع الفعل منه
 .(ٗ) نا االختٌار والمدرة هو هللافنحن نفعل باختٌارنا ولدرتنا والذي خلك فٌ

 
 المرآن

َ َكثًٌِرا لَعَل كُْم تُْفِلُحوَن ) ({ ]األنفال : ٘ٗ}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِذَا لَِمٌتُْم فِئَةً فَاثْبُتُوا َواْذكُُروا ّللا 
ٗ٘] 

 التفسٌر:
من أهل الكفر لد استعدوا ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا لمٌتم جماعة 

ا داعٌن مبتهلٌن إلنزال النصر علٌكم  لمتالكم، فاثبتوا وال تنهزموا عنهم، واذكروا هللا كثٌرا
 والظَّفَر بعدوكم؛ لكً تفوزوا.

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٙ-2ٙ/ٕانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٖ)
 .5ٙ-2ٙ/ٕانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة البن عثٌمٌن: (ٗ)
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[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٘ٗلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال :  
 .(ٔ)وعملوا بشرعه"

 .(ٕ)لال الطبري: ٌعنً:" صدلوا هللا ورسوله" 
[، أي:" إذا لمٌتم جماعة من أهل الكفر لد ٘ٗلوله تعالى:}إِذَا لَِمٌتُْم فِبَةا فَاثْبُتُوا{ ]األنفال :   

 .(ٖ)استعدوا لمتالكم، فاثبتوا وال تنهزموا عنهم"
لمتالها، واستعملوا الصبر وحبس }فاثبتوا{ ، أي: طابفة من الكفار تماتلكم لال السعدي:" 

 .(ٗ)"النفس على هذه الطاعة الكبٌرة، التً عالبتها العز والنصر
لال الطبري: ٌمول:" إذا لمٌتم جماعة من أهل الكفر باهلل للحرب والمتال، فاثبتوا لمتالهم،  

ا إلى فب  .(٘)ة منكم"وال تنهزموا عنهم وال تولوهم األدبار هاربٌن، إال متحرفاا لمتال أو متحٌزا
ا لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]األنفال :   َ َكثٌِرا ا ٘ٗلوله تعالى:}َواْذُكُروا َّللاَّ [، أي:" واذكروا هللا كثٌرا

 .(ٙ)داعٌن مبتهلٌن إلنزال النصر علٌكم والظََّفر بعدوكم؛ لكً تفوزوا"
للوبكم وألسنتكم لال الطبري: " ٌمول: وادعوا هللا بالنصر علٌهم والظفر بهم، وأشعروا  

 .(2)ذكر، كٌما تنجحوا فتظفروا بعدوكم، وٌرزلكم هللا النصَر والظفر علٌهم"
اذكروا هللا الذي بذلتم له أنفسكم والوفاء بما أعطٌتموه من بٌعتكم  لال ابن إسحاق:" 

 .(1)}لعلكم تفلحون{"
لحون{ أي: }لعلكم تف، واستعٌنوا على ذلن باإلكثار من ذكر هللا "أي:  لال السعدي: 

تدركون ما تطلبون من االنتصار على أعدابكم، فالصبر والثبات واإلكثار من ذكر هللا من أكبر 
 .(5)"األسباب للنصر

}تُْفِلُحوَن{، تنالون بؽٌتكم وتبلؽون آمالكم، وهذا مثل لول عبٌد بن  لال ابن عطٌة:" 
 : (ٓٔ)األبرص

ـ  (ٔٔ)ـْعِؾ، َولَْد ٌُْخَدعُ األَِرٌب"          أَْفِلَح بَِما ِشبَْت، فَمَْد ٌُْدَرُن بِالضَّ
 .(ٕٔ)أي: "ابك بما شبت من كٌس أو ؼفلة" 

 .(ٖٔ)لال أبو عبٌدة:" الفبلح، أي: البماء"
فكؤنه لٌل للمإمنٌن: مفلحون؛ لفوزهم بالبماء فً النعٌم الممٌم. هذا هو  لال ابن لتٌبة:"

 .(ٗٔ)األصل"
  :(٘ٔ)وللعلماء فً هذا الذكر ثبلثة ألوال

 أحدها: اذكروا هللا عند جزع للوبكم، فإن ذكره ٌعٌن على الثبات فً الشدابد. 

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗ٘/ٖٔ(:صٕٙٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (5)
، واللسان، والتاج 2ٕٖ، والسمط 22ٔ/ ٕ، والجمهرة 1ٖ/ ٔ، والطبري ٔٙٔوشرح العشر  -2دٌوانه (ٓٔ)

 .1٘ٔ/ ٔ)فلح( ، والمرطبً 
 .ٖٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .5ٖالبن لتٌبة:ؼرٌب المرآن  (ٕٔ)
 .ٖٓ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .5ٖؼرٌب المرآن البن لتٌبة: (ٗٔ)
 .ٕٗ-ٖٕ/1انظر: تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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والثانً: اثبتوا بملوبكم، واذكروه بؤلسنتكم، فإن الملب ال ٌسكن عند اللماء وٌضطرب اللسان، 
فؤمر بالذكر حتى ٌثبت الملب على الٌمٌن، وٌثبت اللسان على الذكر، وٌمول ما لاله أصحاب 

ا َوثَبِّْت أَْلَداَمنَا َواْنُصْرَنا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة : }َربَّ  طالوت: ٌْنَا َصْبرا  [.ٕٓ٘نَا أَْفِرْغ َعلَ
لال المرطبً:"وهذه الحالة ال تكون إال عن لوة المعرفة، واتماد البصٌرة، وهً الشجاعة 

 . (ٔ)المحمودة فً الناس"
 هللا لكم فً ابتٌاعه أنفسكم ومثامنته لكم.والثالث: اذكروا ما عندكم من وعد 

لال المرطبً:" واألظهر أنه ذكر اللسان الموافك للجنان. لال دمحم بن كعب المرظً: لو 
}أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثبََلثَةَ أٌََّاٍم إِالَّ  رخص ألحد فً ترن الذكر لرخص لزكرٌا، ٌمول هللا عز وجل:

ا َواْذكُْر َربََّن َكثِ  ا{ ]آل عمران : َرْمزا [، ولرخص للرجل ٌكون فً الحرب، ٌمول هللا عز ٌٔٗرا
 وجل:}إذا لمٌتم فبة فاثبتوا واذكروا هللا كثٌرا{.

راب بالسٌوؾ" لال لتادة :"افترَض هللا ذكره عند أشؽل ما تكونون، عند الّضِ
(ٕ). 
ال ردئ لال المرطبً:"وحكم هذا الذكر أن ٌكون خفٌا، ألن رفع الصوت فً مواطن المت

 .(ٖ)مكروه"
لال ابن عطٌة:" وهذا ذكر خفً ألن رفع األصوات فً موطن المتال رديء مكروه إذا 
كان إلؽاطا، فؤما إن كان من الجمع عند الحملة فحسن فاّت فً عضد العدو، ولال لٌس بن عباد: 

وعند الجنازة  كان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌكرهون الصوت عند ثبلث: عند لراءة المرآن
، ولال (ٗ)«اطلبوا إجابة الدعاء عند المتال وإلامة الصبلة ونزول الؽٌث»والمتال، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(٘)«"ٌكره التلثم عند المتال:»ولال ابن عباس 
لال ابن عطٌة: ولهذا وهللا أعلم ٌتسنن المرابطون بطرحه عند المتال على ضنانتهم 

 .(ٙ)به"

 الفوابد:
الثبات فً وجه العدو والصمود فً المتال حتى لكان المجاهدٌن جبل شامخ ال ٌتحرن  -ٔ

 }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا لمٌتم فبة{ أي جماعة مماتلة }فاثبتوا{ .
ذكر هللا تعالى تهلٌبل وتكبٌرا وتسبٌحا ودعاء وضراعة ووعدا ووعٌدا. }واذكروا هللا  -ٕ

فً الدنٌا والجنة فً اآلخرة بعد النجاة من تفوزون بالنصر  :كثٌرا لعلكم تفلحون{ أي
 الهزٌمة والمذلة فً الدنٌا، والنار والعذاب فً اآلخرة.

من أكبر أسباب الفوز والنصر على األعداء فً الدنٌا، ومن أسباب أن الثبات والذكر  -ٖ
 الفوز بالفبلح وبرضوان هللا فً اآلخرة.

 
 المرآن

َ َوَرسُولَهُ َواَل  ابِِرٌَن }َوأَِطٌعُوا ّللا  َ َمَع الص  تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرٌُحكُْم َواْصبُِروا إِن  ّللا 
 [ٙٗ({ ]األنفال : ٙٗ)

 التفسٌر:
والتزموا طاعة هللا وطاعة رسوله فً كل أحوالكم، وال تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلؾ للوبكم، 

دو. إن هللا مع الصابرٌن بالعون فتضعفوا وتذهب لوتكم ونصركم، واصبروا عند لماء الع
 والنصر والتؤٌٌد، ولن ٌخذلهم.

                                                             
 .ٖٕ/1تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٗ٘/ٖٔ(:صٔٙٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٗ/1تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 الحدٌث:" اطلبوا استجابة الدعاء عند التماء الجٌوش، وإلامة الصبلة، ونزول الؽٌث". (ٗ)

. )الصحٌحة   (.5ٙٗٔ)صحٌح( )الشافعً هك فً المعرفة( عن مكحول مرسبلا
 .ٖٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٖٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
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َ َوَرسُولَهُ{ ]األنفال :   [، أي:" والتزموا طاعة هللا وطاعة ٙٗلوله تعالى:}َوأَِطٌعُوا َّللاَّ
 .(ٔ)رسوله فً كل أحوالكم"

لال المرطبً:" هذا استمرار على الوصٌة لهم، واألخذ على أٌدٌهم فً اختبلفهم فً أم  
 .(ٕ)بدر وتنازعهم"
"أطٌعوا هللا فً هذه األوامر المرشدة إلى أسباب الفبلح فً أي:الشٌخ رشٌد رضا: لال 

المتال وفى ؼٌرها، وأطٌعوا رسوله فٌما ٌؤمر به وٌنهى عنه من شإون المتال وؼٌرها من حٌث 
مول والعمل والحكم، أنه المبٌن لكبلم هللا الذي أنزل إلٌه على ما ٌرٌده تعالى منه، والمنفذ له بال

المٌادة العامة فً المتال، فطاعة المابد العام هً جماع النظام الذي هو ركن من  ومنه والٌة
 .(ٖ)"أركان الظفر
ولال الماسمً فً تفسٌره بعد شرحه لآلٌة:"تنبٌه: لال بعض المفسرٌن فً لوله تعالى:  

الجهاد، بل لٌتفك رأٌكم، لال: ولمابل أن ٌمول: }َوال تَنَاَزعُوا{ أي: ال تختلفوا فٌما أمركم به من 
استثمر من هذا وجوب نصب أمٌر على الجٌش لٌدبر أمرهم وٌمطع اختبلفهم، فإنه بلزوم طاعته 

اسمعوا وأطٌعوا وإن أمر علٌكم عبد »ٌنمطع االختبلؾ ولد فعله ملسو هيلع هللا ىلص فً السراٌا، ولال: 
 .(٘)"(ٗ)«حبشً
[، أي:" وال تختلفوا فتتفرق كلمتكم ٙٗتَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا{ ]األنفال : لوله تعالى:}َواَل  

 .(ٙ)وتختلؾ للوبكم، فتضعفوا"
 .(2)لال ابن إسحاق:" أي: ال تختلفوا فٌتفرق أمركم" 
 .(1)«"الفشل»، الضعؾ عن جهاد عدوه واالنكسار لهم، فذلن «الفشل» لال ابن زٌد:" 
إذا  ، "(5)" تنازعا ٌوجب تشتت الملوب وتفرلها، }فتفشلوا{ أي: تجبنوا لال السعدي:أي:" 

إذا استمرأت الدول اإلسبلمٌة وجدت السبب األعظم فً زوال ملكها ترن الدٌن والتفرق الذي 

 .(ٓٔ)"أطمع فٌهم األعداء وجعل بؤسهم بٌنهم
 .(ٔٔ)ونصركم"[، أي:" وتذهب لوتكم ٙٗلوله تعالى:}َوتَْذَهَب ِرٌُحكُْم{ ]األنفال :  
 .(ٕٔ)لال المرطبً:" أي: لوتكم ونصركم" 

أي: تنحل عزابمكم، وتفرق لوتكم، وٌرفع ما وعدتم به من النصر على  لال السعدي:"
 .(ٖٔ)"طاعة هللا ورسوله

 [، وجوه:ٙٗوفً لوله تعالى:}َوتَْذَهَب ِرٌُحكُْم{ ]األنفال :  
 مثبلا.لها « الرٌح»أحدها : ٌرٌد بالرٌح الموة، وضرب 

 .(ٗٔ)"َحدُّكم وِجدُّكم لال السدي:أي:" 
 .(٘ٔ)لال ابن إسحاق:"فٌذهب َحدُّكم" 

                                                             
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕٗ/  ٓٔر :تفسٌر المنا(ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖٔ(: صٗأخرجه البخاري فً كتاب األحكام )باب: (ٗ)
 ..ٕٖٔٓ/ 1محاسن التؤوٌل جـ(٘)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .22٘/ٖٔ(:ص5ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .22٘/ٖٔ(:ص2ٓٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٙٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٗ/1تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .22٘-2ٙ٘/ٖٔ(:صٙٙٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .22٘/ٖٔ(:ص5ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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 .(ٕ)،و ابن لتٌبة(ٔ)ومعناه: وتنمطع دولتكم ، لاله أبو عبٌدة« . الدولة»والثانً : ٌرٌد بالرٌح 
هبت له رٌح النصر. إذا كانت له الدولة. وٌمال: الرٌح له الٌوم. ٌراد له  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖ)الدولة"

التً ٌرسلها هللا عز وجل لنصر أولٌابه وهبلن أعدابه لاله « رٌح النصر»والثالث : ٌرٌد 
 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)لتادة

ب وجوه ، النصر، لم ٌكن نصر لط إال برٌح ٌبعثها هللا تضر«الرٌح: "»لال ابن زٌد 
 .(ٙ)العدو، فإذا كان ذلن لم ٌكن لهم لَِوام

 .(2)والرابع: }رٌحكم{، معناه: نصركم، لاله مجاهد
عن مجاهد لوله: "}وتذهب رٌحكم{، لال: نصركم. لال: وذهبت رٌُح أصحاب دمحم صلى 

 .(1)هللا علٌه وسلم،  حٌن نازعوه ٌوم أحد"
 .(5)حٌن تركوه ٌوم أحد" وفً رواٌة أخرى عنه أٌضا لال:" رٌح أصحاب دمحم 

والخامس:أن الرٌح الهٌبة ، ورٌح الموم هٌبتهم التً تتمدمهم كتمدم الرٌح . وٌكون معنى الكبلم . 
 .(ٓٔ)فتذهب رٌحكم وهٌبتكم. أفاده الماوردي

وإنما ٌراد به فً هذا الموضع: وتذهب لوتكم وبؤسكم، فتضعفوا وٌدخلكم  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"الوهن والخلل
ابِِرٌَن{ ]األنفال : لول  َ َمَع الصَّ [، أي:" واصبروا عند لماء ٙٗه تعالى:}َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕٔ)العدو. إن هللا مع الصابرٌن بالعون والنصر والتؤٌٌد، ولن ٌخذلهم"
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند لماء عدوكم، وال تنهزموا عنه وتترك لال الطبري:"  وه ٌمول: اصبروا مع نب

 .(ٖٔ)"، }إن هللا مع الصابرٌن{، ٌمول: اصبروا فإنً معكم
 .(ٗٔ)لال ابن إسحاق:" أي: إنً معكم إذا فعلتم ذلن" 

}واصبروا{ نفوسكم على طاعة هللا }إن هللا مع الصابرٌن{ بالعون لال السعدي:أي:"
  .(٘ٔ)"والنصر والتؤٌٌد، واخشعوا لربكم واخضعوا له

وهو محمود فً كل المواطن وخاصة موطن الحرب، كما لال المرطبً:" أمر بالصبر،  
 .(ٙٔ)لال: }إذا لمٌتم فبة فاثبتوا{"

 .(2ٔ)عن الحسن :}واصبروا{، لال: على الصلوات"و 
 .(1ٔ)وعن زٌد بن أسلم فً لوله: "}واصبروا{، لال: على الجهاد" 
 .(ٔ)وعن لتادة لوله: "}واصبروا{، لال: على حك هللا" 

                                                             
 .2ٕٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔ)
 .25ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .25ٔؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .22٘/ٖٔ(:ص2ٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .22٘/ٖٔ(:ص1ٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .22٘/ٖٔ(:ص1ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٙ٘/ٖٔ(:صٖٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٙ٘/ٖٔ(:صٖٙٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٙ٘/ٖٔ(:ص٘ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٙ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .22٘/ٖٔ(:ص5ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .ٕ٘/1تفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
 .2ٖٔٔ/٘(:ص5ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .]أعطاه المحمك الرلم السابك نفسه[2ٖٔٔ/٘(:ص5ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
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اعتراؾ العبد هلل بما أصاب منه واحتسابه عند هللا «: الصبر»لال سعٌد بن جبٌر:"  
 .(ٕ)رجاء ثوابه، ولد ٌجزع الرجل وهو متجلد ال ٌرى منه إال الصبر"

عن عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم لال: "الصبر فً بابٌن: الصبر هلل فٌما أحب وإن ثمل  
هواء، فمن كان هكذا فهو من على األنفس واألبدان، والصبر هلل عما كره وإن نازعت إلٌه األ

 .(ٖ)الصابرٌن الذٌن ٌسلم علٌهم إن شاء هللا تعالى"
 الفوابد:
طاعة هللا ورسوله فً أمرهما ونهٌهما ومنه طاعة لابد المعركة ومدٌرها وهذا من أكبر  -ٔ

 .عوامل النصر حسب سنة هللا تعالى فً الكون }وأطٌعوا هللا ورسوله{ 
 بٌر للمعركة وعند دخولها وأثناء خوضها.عدم التنازع والخبلؾ عند التد -ٕ
}وال  بٌان نتابج التنازع والخبلؾ وإنها: الفشل الذرٌع، وذهاب الموة المعبر عنها بالرٌح -ٖ

لد ورد فً المرآن الكرٌم العدٌد من اآلٌات التً تدعو ، تنازعوا فتفشلوا وتذهب رٌحكم{
المسلمٌن وتؤمرهم باإلجماع والتآلؾ، وتنهى عن التفرق واالختبلؾ المإدٌٌن إلى 

لُواْ }التنازع والفشل، فمن هذه اآلٌات لوله تعالى:  َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل هللاِ َجِمٌعاا َوالَ تَفَرَّ
ا ... ]آل َواْذكُُرواْ نِْعَمَت هللاِ عَ  ٌَْن لُلُوبِكُْم فَؤَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانا ٌْكُْم إِْذ كُنتُْم أَْعَداء فَؤَلََّؾ بَ لَ

لُواْ َواْختَلَفُواْ ِمن بَْعِد َما َجاءهُُم ، [ٖٓٔعمران:  ومنها لوله تعالى: َوالَ تَكُونُواْ َكالَِّذٌَن تََفرَّ
ومنها لوله عز من لابل: َوأَِطٌعُواْ ، [٘ٓٔاٌب َعِظٌٌم ]آل عمران: اْلبٌَِّنَاُت َوأُْولَِبَن لَُهْم َعذَ 

اِبِرٌَن ]األنفال:  هللاَ َوَرسُولَهُ َواَل تََناَزعُواْ فَتَْفَشلُواْ َوتَْذَهَب ِرٌُحكُْم َواْصِبُرواْ إِنَّ هللَا َمَع الصَّ
 [. إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات الكثٌرة فً هذا المعنى.ٙٗ
لة المتال واإلعداد له وتوطٌن النفس وإعدادها لذلن. }واصبروا إن الصبر على مواص -ٔ

 هللا مع الصابرٌن{ .

بٌان أسباب النصر وعوامله ووجوب األخذ بها فً كل معركة وهً: الثبات وذكر هللا  -ٕ
 تعالى، وطاعة هللا ورسوله وطاعة المٌادة وترن النزاع والخبلؾ والصبر واإلخبلص.

 
 المرآن

ُ بَِما }َواَل تَكُونُو ِ َوّللا  ا َكال ِذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم بََطًرا َوِرئَاَء الن اِس َوٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل ّللا 
 [1ٗ({ ]األنفال : 1ٌَْٗعَملُوَن ُمِحٌطٌ )

 التفسٌر:
؛ لٌمنعوا الناس عن الدخول فً  ا ورٌاءا وال تكونوا مثل المشركٌن الذٌن خرجوا من بلدهم كبرا

 هللا. وهللا بما ٌعملون محٌط ال ٌؽٌب عنه شًء. دٌن
 سبب النزول:

عن دمحم بن كعب المرظً؛ لال: "لما خرجت لرٌش من مكة إلى بدر خرجوا بالمٌان 
ٌَُصدُّوَن َعْن  ا َوِربَاَء النَّاِس َو ٌَاِرِهْم بََطرا والدفوؾ؛ فؤنزل هللا: }َواَل تَكُونُوا َكالَِّذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِد

ُ بَِما ٌَْعَملُوَن ُمِحٌطٌ ) ِ َوَّللاَّ  . ]ضعٌؾ جداا[(ٗ)({ "2َٗسبٌِِل َّللاَّ

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٔٔ/٘(:ص5ٔٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٔٔ/٘(:ص5ٔٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٔٔ/٘(:ص5ٔٗ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
: ثنا الحارث بن أبً أسامة ثنا عبد العزٌز ثنا أبو 1ٔ٘/ٖٔ(:ص1ٕٔٙٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٗ)

 معشر عن دمحم به.
 للنا: وهذا سند تالؾ، واٍه جداا؛ فٌه علل:

 األولى: اإلرسال.
 واختلط؛ كما فً "التمرٌب".الثانٌة: أبو معشر؛ ضعٌؾ، أسن 

 .الثالثة: عبد العزٌز بن أبان؛ مترون، وكذبه ابن معٌن وؼٌره؛ كما فً "التمرٌب"
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ا َوِربَاَء النَّاِس{ ]األنفال :   [، 2ٗلوله تعالى:}َواَل تَكُونُوا َكالَِّذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم بََطرا
" ا ورٌاءا أي:" وال تكونوا مثل المشركٌن الذٌن خرجوا من بلدهم كبرا
(ٔ). 

لال الطبري: ٌمول:"وال تكونوا، أٌها المإمنون باهلل ورسوله، فً العمل بالرٌاء  
والسمعة، وترن إخبلص العمل هلل، واحتساب األجر فٌه، كالجٌش من أهل الكفر باهلل ورسوله 
ا ومراءاة الناس بّزٌهم وأموالهم وكثرة عددهم وشدة بطانتهم" الذٌن خرجوا من منازلهم بطرا
(ٕ). 

ي: هذا ممصدهم الذي خرجوا إلٌه، وهذا الذي أبرزهم من دٌارهم لمصد أ دي:"لال السع 
 .(ٖ)"األشر والبطر فً األرض، ولٌراهم الناس وٌفخروا لدٌهم

 .(ٗ)ٌوم بدر" -لال ابن عباس:" ٌعنً: المشركٌن الذٌن لاتلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ا ورباء الناس{، لال:    .(٘)أبو جهل وأصحابه ٌوم بدر"عن مجاهد لوله: "}بطرا
 .(ٙ)لال عبد هللا بن كثٌر: "هم مشركو لرٌش، وذلن خروجهم إلى بدر" 
ا" لال الضحان:"  ا وبطرا هم المشركون، خرجوا إلى بدر أشرا

(2). 
كان مشركو لرٌش الذٌن لاتلوا نبً هللا ٌوم بدر، خرجوا ولهم بَْؽً وفخر.  لال لتادة:" 

جعوا، فمد انطلمت عٌركم، ولد ظفرتم". لالوا: ال وهللا، حتى ٌتحدث أهل ولد لٌل لهم ٌومبذ: "ار
اللهم إّن لرٌشاا ألبلت »الحجاز بمسٌرنا وعددنا!. لال: وذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ٌومبذ: 

 .(1)«!"بفخرها وخٌبلبها لتحادَّن ورسولن
ه الذٌن لالوا: ال نرجع حتى نؤتً أي: ال تكونوا كؤبً جهل وأصحاب لال ابن إسحاق:" 

ا، وننحر الجزر، ونسمً بها الخمر، وتعزؾ علٌنا المٌان، وتسمع بنا العرب، فبل ٌزالون  بدرا
ٌهابوننا، أي: ال ٌكونن أمركم رٌاءا وال سمعة، وال التماس ما عند الناَس، وأخلصوا هلل النٌة 

 .(5)وا إال هلل، وال تطلبوا ؼٌره"والِحْسبة فً نصر دٌنكم، وموازرة نبٌكم، أي: ال تعمل
ٌم من هللا جل ثناإه إلى المإمنٌن به وبرسوله، أن ال ٌعملوا عمبل  لال الطبري:"  وهذا تمدُّ

إال هلل خاصة، وطلب ما عنده، ال رباء الناس، كما فعل الموم من المشركٌن فً مسٌرهم إلى بدر 
م: "انصرفوا طلَب رباء الناس. وذلن أنهم أخبروا بَفْوت الِعٌر رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه،  ولٌل له

ا فنشرب بها الخمر، وتعزؾ  فمد سلمت العٌر التً جبتم لنصرتها! "، فؤبوا ولالوا: "نؤتً بدرا
 .(ٓٔ)علٌنا الِمٌان، وتتحدث بنا العرب فٌها"، فَسُموا مكان الخمر كإوس المناٌا"

لال البٌضاوي:" ٌعنً: أهل مكة حٌن خرجوا منها لحماٌة العٌر. بطرا فخرا وأشرا.  
الناس لٌثنوا علٌهم بالشجاعة والسماحة، وذلن أنهم لما بلؽوا الجحفة وافاهم رسول أبً ورباء 

سفٌان أن ارجعوا فمد سلمت عٌركم فمال أبو جهل: ال وهللا حتى نمدم بدرا ونشرب فٌها الخمور 
وتعزؾ علٌنا المٌان ونطعم بها من حضرنا من العرب، فوافوها ولكن سموا كؤس المناٌا وناحت 

النوابح، فنهى المإمنٌن أن ٌكونوا أمثالهم بطرٌن مرابٌن، وأمرهم بؤن ٌكونوا أهل تموى  علٌهم
 .(ٔٔ)وإخبلص من حٌث إن النهً عن الشًء أمر بضده"

فً اللؽة: التموٌة بنعم هللا عز وجل وما ألبسه من العافٌة على « البطر»لال المرطبً:"  
رٌن مراءٌن صادٌن...ٌعنً: أبا جهل المعاصً، وهو مصدر فً موضع الحال. أي خرجوا بط

                                                             
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٖٔٔ/٘(:ص5ٔٗ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٓ٘/ٖٔ(:ص2٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓ٘/ٖٔ(:ص2ٙٔٙٔطبري)أخرجه ال (ٙ)
 .1ٔ٘/ٖٔ(:ص1ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٓ٘/ٖٔ(:ص25ٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .25٘/ٖٔ(:ص2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .21٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
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والمؽنٌات والمعازؾ، فلما وردوا  (ٔ)وأصحابه الخارجٌن ٌوم بدر لنصرة العٌر. خرجوا بالمٌان
بهداٌا إلٌه مع ابن له، ولال: إن شبت  -وكان صدٌما ألبً جهل -الجحفة بعث خفاؾ الكنانً

فمال أبو جهل: إن كنا نماتل أمددتن بالرجال، وإن شبت أمددتن بنفسً مع من خؾ من لومً. 
هللا كما ٌزعم دمحم، فوهللا ما لنا باهلل من طالة. وإن كنا نماتل الناس فوهللا إن بنا على الناس لموة، 
وهللا ال نرجع عن لتال دمحم حتى نرد بدرا فنشرب فٌها الخمور، وتعزؾ علٌنا المٌان، فإن بدرا 

تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر األبد. موسم من مواسم العرب، وسوق من أسوالهم، حتى 
 .(ٕ)فوردوا بدرا و لكن جرى ما جرى من هبلكهم"

عن عروة لال: كانت لرٌش لبل أن ٌلماهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر، لد جاءهم راكب من أبً  
و سفٌان سفٌان والركب الذٌن معه: إنا لد أجزنا الموم، وأن ارجعوا. فجاء الركب الذٌن بعثهم أب

ا، فنمٌم فٌه ثبلث  الذٌن ٌؤمرون لرٌشاا بالرجعة بالُجحفة، فمالوا: "وهللا ال نرجع حتى ننزل بدرا
لٌاٍل، وٌرانا من َؼِشٌنا من أهل الحجاز، فإنه لن ٌرانا أحد من العرب وما جمعنا فٌماتلنا". وهم 

ا ورباء الناس{، والتم ًّ صلى هللا علٌه الذٌن لال هللا: }الذٌن خرجوا من دٌارهم بطرا وا هم والنب
 .(ٖ)وسلم، ففتح هللا على رسوله، وأخزى أبمة الكفر، وشفى صدور المإمنٌن منهم "

لما رأى أبو سفٌان أنه أحرز ِعٌره، أرسل إلى لرٌش: إنكم إنما خرجتم  لال ابن عباس:" 
هشام: وهللا ال  لتمنعوا عٌركم ورجالكم وأموالكم، فمد نجاها هللا، فارجعوا! فمال أبو جهل بن

ا،  ا من مواسم العرب، ٌجتمع لهم بها سوق كل عام « بدر»وكان -نرجع حتى نرد بدرا  -موسما
فنمٌم علٌه ثبلثاا، وننحر الُجُزر، ونطعم الطعام، ونسمً الخمور، وتعزؾ علٌنا المٌان، وتسمع بنا 

 .(ٗ)العرب، فبل ٌزالون ٌهابوننا أبداا، فامضوا"
ِ{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوٌَُصدُّ   [، أي:" وٌمنعون الناس عن الدخول 2ٗوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

 .(٘)فً دٌن هللا"

لال الطبري: " ٌمول: وٌمنعون الناس من دٌن هللا والدخول فً اإلسبلم، بمتالهم إٌاهم،  
 .(ٙ)وتعذٌبهم من لدروا علٌه من أهل اإلٌمان باهلل"

 .(2)لال المرطبً:" صدهم، إضبلل الناس" 
 .(1)"والممصود األعظم أنهم خرجوا لٌصدوا عن سبٌل هللا من أراد سلوكهلال السعدي:" 
 .(1)"سلوكه
ُ بَِما ٌَْعَملُوَن ُمِحٌٌط{ ]األنفال :   [، أي:" وهللا بما ٌعملون محٌط ال 2ٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(5)ٌؽٌب عنه شًء"
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي:ٌعنً:" فٌجازٌكم علٌه" 
الرٌاء والصّدِ عن سبٌل هللا، وؼٌر ذلن من أفعالهم}محٌط{،  لال الطبري: أي:" من 

ٌمول: عالم بجمٌع ذلن، ال ٌخفى علٌه منه شًء، وذلن أن األشٌاء كلها له متجلٌّة، ال ٌعزب عنه 
منها شًء، فهو لهم بها معالب، وعلٌها معذِّب"
(ٔٔ). 

                                                             
 .لمٌان: جمع لٌنة، وهى االمة مؽنٌة كانت أو ؼٌر مؽنٌة. والمعازؾ: المبلهً(ٔ)
 .ٕ٘/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .25٘-21٘/ٖٔ(:ص2ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .25٘/ٖٔ(:ص2ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:1ٖٔانظر: التفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘/1تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .1ٔ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ه سٌعالبهم على فلذلن أخبركم بمماصدهم، وحذركم أن تشبهوا بهم، فإن لال السعدي:" 
فلٌكن لصدكم فً خروجكم وجه هللا تعالى وإعبلء دٌن هللا، والصد عن الطرق ، ذلن أشد العموبة

 .(ٔ)"الموصلة إلى سخط هللا وعمابه، وجذب الناس إلى سبٌل هللا الموٌم الموصل لجنات النعٌم
 الفوابد:
اعتبار سرى مرضاة  اإلخبلص فً المتال والخروج له هلل تعالى فبل ٌنبؽً أن ٌكون ألي -ٔ

هللا تعالى }وال تكونوا كالذٌن خرجوا من دٌارهم بطرا ورباء الناس وٌصدون عن سبٌل 
 .هللا وهللا بما ٌعملون محٌط{

 بٌان عوامل الفشل والخٌبة وهً النزاع واالختبلؾ والبطر والرٌاء واالؼترار. -ٕ
 
 المرآن

ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم وَ  ا تََراَءِت }َوإِْذ َزٌ َن لَُهُم الش  لَاَل اَل َغاِلَب لَكُُم اْلٌَْوَم ِمَن الن اِس َوإِنًِّ َجاٌر لَكُْم فَلَم 
 ُ َ َوّللا  ٌِْه َولَاَل إِنًِّ بَِريٌء ِمْنكُْم إِنًِّ أََرى َما اَل تََرْوَن إِنًِّ أََخاُف ّللا   َشِدٌُد اْلِفئَتَاِن نََكَص َعلَى َعِمبَ

 [1ٗ:  ({ ]األنفال1ٗاْلِعمَاِب )
 التفسٌر:

وا به، ولال لهم: لن ٌؽلبكم أحد  واذكروا حٌن حسَّن الشٌطان للمشركٌن ما جاإوا له وما همُّ
الٌوم، فإنً ناصركم، فلما تمابل الفرٌمان: المشركون ومعهم الشٌطان، والمسلمون ومعهم 

ا، ولال للمشركٌن: إنً بريء منكم، إنً أرى ما  ال ترون من المبلبكة، رجع الشٌطان ُمْدبرا
المبلبكة الذٌن جاإوا مدداا للمسلمٌن، إنً أخاؾ هللا، فخذلهم وتبرأ منهم. وهللا شدٌد العماب لمن 

ا.  عصاه ولم ٌتب توبة نصوحا
ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم{ ]األنفال :   [، أي:" واذكروا حٌن حسَّن 1ٗلوله تعالى:}َوإِْذ َزٌََّن لَُهُم الشَّ

وا به"الشٌطان للمشركٌن ما جاإو ا له وما همُّ
(ٕ). 

لال الطبري:أي:" وحٌن زٌن لهم الشٌطان خروجهم إلٌكم، أٌها المإمنون، لحربكم  
ولتالكم وحسَّن ذلن لهم وحثهم علٌكم"
(ٖ). 

[، أي:" ولال لهم: لن 1ٗلوله تعالى:}َولَاَل اَل َؼاِلَب لَكُُم اْلٌَْوَم ِمَن النَّاِس{ ]األنفال :  
 .(ٗ)ٌؽلبكم أحد الٌوم"

 .(٘)لال الطبري:أي:" ولال لهم: ال ؼالب لكم الٌوم من بنً آدم، فاطمبنوا وأبشروا" 
 .(ٙ)[، أي:" فإنً ناصركم"1ٗلوله تعالى:}َوإِنًِّ َجاٌر لَكُْم{ ]األنفال :  
لال الطبري:أي:" من كنانة أن تؤتٌكم من ورابكم فمعٌذكم، أجٌركم وأمنعكم منهم، فبل  

 .(2)كم وبؤسكم على دمحم وأصحابه"تخافوهم، واجعلوا حدَّ 
إن الشٌطان سار معهم براٌته وجنوده وألمى فً للوب المشركٌن أن  لال الضحان:" 

 .(1)أحدا لن ٌؽلبكم وأنتم تماتلون على دٌنكم ودٌن آبابكم"
ًّ الشاعر،   لال السدي: "أتى المشركٌن إبلٌس فً صورة سرالة بن مالن بن جعشم الكنان

اء على فرس، فمال للمشركٌن: }ال ؼالب لكم الٌوم من الناس{ ! فمالوا: ومن ثم المدلجً، فج
 .(5)أنت؟ لال: أنا جاركم سرالة، وهإالء كنانة لد أتوكم!"

                                                             
 .ٕٕٖتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٔ٘ٔ/٘(:ص5ٔ٘1أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1/ٗٔ(:ص1ٗٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
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–لال عروة بن الزبٌر: "لما أجمعت لرٌش المسٌر، ذكرت الذي بٌنها وبٌن بنً بكر  
صورة سرالة ]بن مالن[ بن جعشم  فكاد ذلن أن ٌثنٌهم،  فتبّدى لهم إبلٌس فً -ٌعنً: من الحرب

، وكان من أشراؾ بنً كنانة، فمال: أنا جار لكم من أن تؤتٌكم كنانة من خلفكم بشًء  ًّ المدلج
 .(ٔ)تكرهونه"! فخرجوا سراعا"

عن دمحم بن كعب لال:"لما أجمعت لرٌش على السٌر لالوا: إنما نتخوؾ من بنً بكر!  
مالن بن جعشم: أنا جار لكم من بنً بكر، وال ؼالب لكم فمال لهم إبلٌس، فً صورة سرالة بن 

 .(ٕ)الٌوم من الناس"
ٌِْه{ ]األنفال :   ا تََراَءِت اْلِفبَتَاِن نََكَص َعلَى َعِمَب [، أي:" فلما تمابل 1ٗلوله تعالى:}فَلَمَّ

ا" الفرٌمان: المشركون ومعهم الشٌطان، والمسلمون ومعهم المبلبكة، رجع الشٌطان ُمْدبرا
(ٖ). 

لال الطبري:" ٌمول: فلما تزاحفت جنود هللا من المإمنٌن وجنود الشٌطان من  
المشركٌن، ونظر بعضهم إلى بعض، رجع المهمري على لفاه هارباا "
(ٗ). 

ا تََراَءِت اْلِفبَتَاِن{ لال الزجاج:  توافمتا حتى رأت كل واحدة األخرى، فبصر  ، أي:":}فَلَمَّ
 .(٘)سماء فنكص على عمبٌه... ومعنى }نكص{، رجع بخزي "إبلٌس بالمبلبكة تنزل من ال

 .(ٙ)لوله:}نكص على عمبٌه{، من حٌث جاء" لال التستري:" 
 :(1)وؼٌره. ولال الشاعر (2)رجع بلؽة سلٌم، عن مإرج«: نكص»معنى  لال المرطبً:"

 :(1)الشاعر
 لٌس النكوص على األدبار مكرمة            إن المكارم إلدام على األسل 

 :(5)ولال آخر
 .(ٓٔ)وما ٌنفع المستؤخرٌن نكوصهم              وال ضر أهل السابمات التمدم"

ٌِْه{، معناه: رجع من حٌث جاء، وأصل  لال ابن عطٌة:" لوله }نََكَص َعلى َعِمبَ

 :(ٔٔ)فً اللؽة: الرجوع المهمرى، ولال زهٌر« النكوص»
ٌِْض إِْذ لَِحمُوا              ال ٌَْنكُُصون، إِذَا َما اْستُْلِحُموا َوَحُموا   هُْم ٌَْضِربُوَن َحبٌَِن البَ

وبذلن فسر الطبري هذه « إذا ما استؤلموا»كذا أنشد الطبري، وفً رواٌة األصمعً 
اللؽوٌون: اآلٌة، وفً ذلن بعد، وإنما رجوعه فً هذه اآلٌة مشبه بالنكوص الحمٌمً، ولال 

النكوص، اإلحجام عن الشًء، ٌمال أراد أمرا ثم نكص عنه، ولال تؤبّط شّرا
(ٕٔ) : 
 لٌس النكوص على األدبار مكرمة                 إن المكارم إلدام على األسل

ٌِْه{، « لهمرى»فلٌس هنا  بل هو فرار، ولال مإرج: نكص هً رجع بلؽة سلٌم، ولوله }َعلى َعِمَب
 .(ٔ)أراد االنهزام والرجوع فً ضد إلباله" ٌبٌن أنه إنما

                                                             
 .1/ٗٔ(:ص1٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٔٔ/ٗٔ(:ص5ٕٔٙٔاخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٕتفسٌر التستري: (ٙ)
 .هـ 5٘ٔهو مإرج بن عمرو السدوسً ٌكنى أبا فٌد مات سنة (2)
 .، األسل: الرماح والنبلٕٕٖ/٘، والبحر المٌحط:2ٕ/1، وتفسٌر المرطبً:1ٖ٘/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
(5) . 
 .2ٕ/1تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٕ، وفتح المدٌر:2ٕ/1، وتفسٌر المرطبً:ٕٖ٘/ٕلم أجده، والبٌت فً النكت والعٌون:  (ٔٔ)
جٌاد شعره. و " حبٌن البٌض "، طرابك حدٌده. و " ، من لصٌدته فً هرم بن سنان، وهً من 5٘ٔدٌوانه: (ٕٔ)

البٌض " جمع " بٌضة "، هً الخوذة من سبلح المحارب، على شكل بٌضة النعام، ٌلبسها الفارس على رأسه 
لتمٌه ضرب السٌوؾ والرماح. و " استلحم الرجل " )بالبناء للمجهول( : إذا نشب فً ملحمة المتال، فلم ٌجد 

ا. ولوله: " وح موا "، من لولهم: " حمى من الشًء حمٌة ومحمٌة "، إذا فارت نفسه وؼلت، وأنؾ أن مخلصا
 .ٌمبل ما ٌراد به من ضٌم، ومنه: " أنؾ حمى "
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[، أي:" ولال للمشركٌن: إنً بريء 1ٗلوله تعالى:}َولَاَل إِنًِّ َبِريٌء ِمْنكُْم{ ]األنفال :  
 .(ٕ)منكم"
 .(ٖ)لال ابن عطٌة:" ولوله }ِإنًِّ َبِريٌء ِمْنكُْم{ هو خذالنه لهم وانفصاله عنهم" 
[، أي:" إنً أرى ما ال ترون من 1ٗتََرْوَن{ ]األنفال :  لوله تعالى:}ِإنًِّ أََرى َما الَ  

 .(ٗ)المبلبكة الذٌن جاإوا مدداا للمسلمٌن"
ٌعنً: أنه ٌرى المبلبكة الذٌن بعثهم هللا مدداا للمإمنٌن، والمشركون ال لال الطبري:" 
 .(٘)ٌرونهم"
وهو الخبٌث، إنما شرط أن لال ابن عطٌة:" لوله }إِنًِّ أَرى ما ال تََرْوَن{، ٌرٌد المبلبكة  

 .(ٙ)ال ؼالب من الناس فلما رأى المبلبكة وخرق العادة خاؾ وفّر"
ما رأى الشٌطان  ٌوما هو فٌه أصؽر، وال أدحر، وال »وروي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال   

 عن أحمر، وال أؼٌظ، منه فً ٌوم عرفة. وما ذان إال لما رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز هللا
أما إنه لد رأى جبرٌل ٌزع »لٌل: وما رأى ٌوم بدر؟ لال: « الذنوب العظام. إال ما رأى ٌوم بدر

 .(2)«المبلبكة
 .(1)لال الحسن: "رأى جبرٌل معتجرا بردابه ٌمود الفرس بٌن ٌدي أصحابه ما ركبه"

 .(5)ن ابن عباس :"}إنً أرى ما ال ترون{، وذلن حٌن رأى المبلبكةع
 
ُ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]األنفال : لوله تعال  َ َوَّللاَّ [، أي:" ِإنً أخاؾ هللا أن 1ٗى:}إِّنًِ أََخاُؾ َّللاَّ

 .(ٓٔ)ٌعذبنً لشدة عمابه"
إنً أخاؾ عماب هللا ، وكذب عدوُّ هللا" لال الطبري:أي:" 

(ٔٔ). 
: فإن لال لابل: كٌؾ ٌمول إبلٌس: )إنً أخاؾ هللا( وهو كافر؟ فالجواب  لال الزجاج: 

 .(ٕٔ)فً ذلن أنه ظن الولت الذي أنظر إلٌه لد حضر"
َ{ لٌل إن هذه معذرة منه كاذبة ولم تلحمه لط  لال ابن عطٌة:"  لوله }إِّنًِ أَخاُؾ َّللاَّ

مما رأى من األمر وهوله وأنه  مخافة، لاله لتادة وابن الكلبً، ولال الزّجاج وؼٌره: بل خاؾ
 .(ٖٔ)ٌومه الذي أنظر إلٌه، وٌموي هذا أنه رأى خرق العادة ونزول المبلبكة للحرب"

وإنما ذكر خوفه من هللا تعالى فً هذا الموضع ولم ٌذكره فً امتناعه  لال الماوردي:" 
المبلبكة ببدر من السجود آلدم، ألنه لد كان سؤل اإلنظار إلى لٌام الساعة، فلما رأى نزول 

ُ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{" َ َوَّللاَّ تصور لٌام الساعة فخاؾ فمال }إِنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ
(ٔٗ). 

                                                                                                                                                                               
 .1ٖ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٕز:المحرر الوجٌ (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٖ(:ص2ٕٗ/ 52٘ٔموطا مالن) (2)

فً  ٔٙٗٔ، أخرجه أبو مصعب الزهري، 52، مسند الموطؤ صفحة«وهذا حدٌث مرسل»لال الجوهري: 
 فً المناسن، كلهم عن مالن به. ٕٗٙالمناسن؛ والحدثانً، 

أي: ٌصفهم « المبلبكةٌزع »أي: أبعد عن الخٌر؛ « أدحر»أي: أشد ؼٌظا محٌطا بكبده؛ « وال أؼٌظ منه»
 أي أذل.« أصؽر»؛ ٕ٘٘: ٕللمتال وٌمنعهم أن ٌخرج بعضهم عن بعض فً الصؾ، الزرلانً 

 .2ٔٙٔ/٘(:ص5ٖٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٔٙٔ/٘(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٖ٘/ٕالوجٌز: المحرر (ٖٔ)
 .ٕٖ٘/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
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لٌل: خاؾ إبلٌس أن ٌكون ٌوم بدر الٌوم الذي أنظر إلٌه. ولٌل: كذب  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)إبلٌس فً لوله:}إنً أخاؾ هللا{، ولكن علم أنه ال لوة له"

إبلٌس ٌوم بدر فً ُجْند من الشٌاطٌن، معه راٌته، فً صورة رجل  لال ابن عباس: "جاء 
من بنً ُمدلج، والشٌطان فً صورة سرالة بن مالن بن جعشم، فمال الشٌطان للمشركٌن: }ال 
ؼالب لكم الٌوم من الناس وإنً جار لكم{، فلما اصطؾ الناس، أخذ رسول هللا صلى هللا علٌه 

ً وجوه المشركٌن، فولَّوا مدبرٌن. وألبل جبرٌل إلى إبلٌس، وسلم لبضةا من التراب فرمى بها ف
ا هو وشٌعته، فمال  فلما رآه، وكانت ٌده فً ٌد رجل من المشركٌن، انتزع. إبلٌس ٌده فولَّى مدبرا
الرجل: ٌا سرالة، تزعم أنن لنا جار؟ لال: }إنً أرى ما ال ترون إنً أخاؾ هللا وهللا شدٌد 

 .(ٕ)بلبكة"العماب{، وذلن حٌن رأى الم
عن لتادة لوله: "}وإذ زٌن لهم الشٌطان أعمالهم{، إلى لوله: }شدٌد العماب{ ، لال: ذُكر  

لنا أنه رأى جبرٌل تنزل معه المبلبكة، فزعم عدو هللا أنه ال ٌََدْي له بالمبلبكة، ولال: }إنً أرى 
ولكن علم أن ال لوة له وال ما ال ترون إنً أخاؾ هللا{ ، وكذب وهللا عدو هللا، ما به مخافة هللا، 

منعة له، وتلن عادة عدو هللا لمن أطاعه واستماد له، حتى إذا التمى الحك والباطل أسلمهم شر 
 .(ٖ)ُمْسلَم،  وتبرأ منهم عند ذلن"

لال الحسن، وتبل هذه اآلٌة: "}وإذ زٌن لهم الشٌطان أعمالهم{ اآلٌة، لال: سار إبلٌس مع  
ده، وألمى فً للوب المشركٌن أن أحداا لن ٌؽلبكم وأنتم تماتلون على المشركٌن ببدر براٌته وجنو

ا-دٌن آبابكم، ولن تؽلبوا كثرةا! فلما التموا نكص على عمبٌه  ولال: }إنً   -ٌمول: رجع مدبرا
 .(ٗ)بريء منكم إنً أرى ما ال ترون{، ٌعنً: المبلبكة"

 الفوابد:
 

وٌتشكلون فً صور اإلنس والبهابم الجن ٌتطورون ، إذ أن بٌان تطور الجن وتشكلهم -ٔ
فٌتصورون فً صور الحٌات والعمارب وفً صور اإلبل والبمر والؽنم والخٌل والبؽال 

 فً تشكل ، إذبدر ؼزوة فً حدث كما، والحمٌر وفً صور الطٌر وفً صور بنً آدم
 لَُهمُ  َزٌَّنَ  وإِذْ }: هللا أنزل وفٌه بالنصر، المشركٌن ووعد مالن، بن سرالة صورة
ٌْطانُ  ا لَكُمْ  جارٌ  وإِّنًِ النَّاِس  ِمنَ  اْلٌَْومَ  لَكُمُ  ؼاِلبَ  ال ولالَ  أَْعمالَُهمْ  الشَّ  اْلِفبَتانِ  تَراَءتِ  فَلَمَّ
ٌْهِ  َعلى نََكصَ  َ  أَخاؾُ  إِّنًِ تََرْونَ  ال ما أَرى إِنًِّ ِمْنكُمْ  بَِريءٌ  ِإنًِّ ولالَ  َعِمبَ ُ  َّللاَّ  َشِدٌدُ  وَّللاَّ
 خاصة لط، أو كلب أو حمار أو جمل: حٌوان صورة وفً ،[1ٗ:األنفال. ]{اْلِعمابِ 
 ابن ٌمول ذلن على ٌدل ما (٘)"شٌطان األسود الكلب" الحدٌث هذا وفً. السود الكبلب
 كثٌرا، بصورته تتصور والجن الكبلب، شٌطان األسود الكلب:" -هللا رحمه -تٌمٌة
 لوة وفٌه ؼٌره، من الشٌطانٌة للموى أجمع األسود ألن األسود المط بصورة وكذلن
 .(ٙ) الحرارة

 بٌان عمل الشٌطان فً نفوس الكافرٌن بتزٌٌنه لهم الحرب ووعده وتمنٌته لهم. -ٕ
ٌعد الناس بالمواعٌد الكاذبة، وٌعللهم باألمانً المعسولة؛ كً  -لعنه هللا–أن الشٌطان  -ٖ

 .ٌولعهم فً الضبلل

                                                             
 .2ٕ/1تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2/ٗٔ(:ص1ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5/ٗٔ(:ص12ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٔ-ٓٔ/ٗٔ(:ص5ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
( 2ٕٓ، رلم 12ٔ/ٔ( ، وأبو داود )2ٕٙٗٔ، رلم ٔٙٔ/٘( ، وأحمد )ٖ٘ٗ، رلم ٔٙأخرجه الطٌالسى )ص (٘)
، ٖٙٓ/ٔ( ، وابن ماجه )2٘ٓ، رلم ٖٙ/ٕ( ولال: حسن صحٌح. والنسابى )1ٖٖرلم  ٔٙٔ/ٕوالترمذى )، 
، رلم 5ٗٔ/ٙ( ، وابن حبان )1ٖٓ، رلم ٕٓ/ٕ( ، وابن خزٌمة )ٗٔٗٔ، رلم 1ٖ٘/ٔ( ، والدارمى )5ٕ٘رلم 
ٕٖ11.) 

 .5ٕشٌاطٌن لعمر األشمر :، وعالم الجن والٓٗآكام المرجان فً أحكام الجان ، ابن تمً الدٌن:انظر:  (ٙ)
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الشٌطان إلى اإلنسان وٌمول  ال ٌؤتً، إذ أسالٌب فً إضبلل اإلنسانوللشٌطان 
له: اترن هذه األمور الخٌرة، وافعل هذه األمور السٌبة؛ كً تشمى فً دنٌان وأخران؛ 

 فلن ٌطٌعه أحد، ولكنه ٌسلن سببلا كثٌرة، ٌؽرر بها بعباد هللا.، ألنه لو فعل ذلن
 :(ٔ)فً اإلضبلل -لعنه هللا-فمن أسالٌبه
 تزٌٌن الباطل: - أ

الشٌطان، وال ٌزال، ٌسلكه إلضبلل العباد، فهو ٌظهر الباطل  هذا هو السبٌل الذي كان
فً صورة الحك، والحك فً صورة الباطل، وال ٌزال باإلنسان ٌحسن له الباطل، 
وٌكرهه بالحك، حتى ٌندفع إلى فعل المنكرات، وٌعرض عن الحك، كما لال اللعٌن 

إالَّ  -ؼوٌنَّهم أجمعٌن لال رب بما أؼوٌتنً ألزٌننَّ لهم فً األرض وأل}لرّب العزة: 
 [ .ٓٗ-5ٖ]الحجر:  {عبادن منهم المخلصٌن

 اإلفراط والتفرٌط: - ب
بؤمر إال وللشٌطان فٌه  -عّز وجّل  -ٌمول ابن المٌم فً هذه المسؤلة: " وما أمر هللا 

نزعتان: إما تمصٌر وتفرٌط، وإما إفراط وؼلّو، فبل ٌبالً بما ظفر من العبد من 
ا أخذه  الخطٌبتٌن، فإنّه ٌؤتً إلى للب العبد فٌشاّمه، فإن وجد فٌه فتوراا وتوانٌاا وترخٌصا

من هذه الخطة، فثبطه وألعده، وضربه بالكسل والتوانً والفتور، وفتح له باب 
 ربما ترن العبد المؤموَر جملة. التؤوٌبلت والرجاء وؼٌر ذلن، حتى

من هذا الباب،  وإن وجد عنده حذراا وِجّداا، وتمشٌراا ونهضة، وأٌس أن ٌؤخذه
أمره باالجتهاد الزابد، وسّول له أن هذا ال ٌكفٌن، وهمتن فوق هذا، وٌنبؽً لن أن تزٌد 
على العاملٌن، وأن ال ترلد إذا رلدوا، وأن ال تفطر إذا أفطروا، وأن ال تفتر إذا فتروا، 
ا، وإذا توضؤ للصبلة،  وإذا ؼسل أحدهم ٌدٌه ووجهه ثبلث مرات، فاؼسل أنت سبعا

تسل أنت لها، ونحو ذلن من اإلفراط والتعدي، فٌحمله على الؽلو والمجاوزة، وتعدي فاؼ
 الصراط المستمٌم، كما ٌَْحِمُل األول على التمصٌر دونه وأال ٌمربه.

وممصوده من الرجلٌن إخراجهما عن الصراط المستمٌم: هذا بؤال ٌمربه وال ٌدنو 
أكثر الخلك، وال ٌُْنجً من ذلن إال علم منه، وهذا بؤن ٌجاوزه وٌتعداه، ولد فتن بهذا 

 .(ٕ)راسخ، وإٌمان ولوة على محاربته، ولزوم الوسط. وهللا المستعان "
 تثبٌطه العباد عن العمل ورمٌهم بالتسوٌؾ والكسل: - ت

وله فً ذلن أسالٌب وطرق، ففً صحٌح البخاري عن أبً هرٌرة: أن رسول هللا صلى 
على لافٌة رأس أحدكم )المافٌة: مإخر الرأس( ، إذا ٌعمد الشٌطان "هللا علٌه وسلم لال: 

هو نام ثبلث عمد، ٌضرب مكان كل عمدة، علٌن لٌل طوٌل فارلد، فإن استٌمظ فذكر 
هللا، انحلت عمدة، فإن توضؤ، انحلت عمدة، فإن صلى، انحلت عمدة، فؤصبح نشٌطاا 

 .(ٖ)"طٌب النفس، وإال أصبح خبٌث النفس كسبلن
ا، فإن "وفً البخاري ومسلم:  إذا استمظ أحدكم من منامه فتوضؤ، فلٌستثر ثبلثا
 .(ٗ)"الشٌطان ٌبٌت على خٌشومه

وفً صحٌح البخاري: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذكر عنده رجل نام لٌلة حتى أصبح، فمال: 
 .(٘)"ذان رجل بال الشٌطان فً أذنٌه"

شٌطان بفعله، ولد ٌثبط اإلنسان بالوسوسة، وهذا الذي ذكرناه تكسٌل وتثبٌط من ال
وسبٌله فً ذلن أن ٌحبب لئلنسان الكسل، وٌسّوؾ العمل، وٌسند األمر إلى طول األمل، 

كم لد خطر على للب ٌهودي ونصرانً حّب اإلسبلم، فبل "ٌمول ابن الجوزي فً هذا: 

                                                             
 ، ولئلستزادة ٌمكن الرجوع إلى :تلبٌس إبلٌس وإؼاثة اللهفان.11-1ٙانظر: عالم الجن والشٌاطٌن: (ٔ)
 .5ٔالوابل الصٌب:(ٕ)
 .ٖٗٔٔ. ورلمه: ٕٗ/ٖرواه البخاري: (ٖ)
 .، واللفظ للبخاري1ٖٕ. ورلمه: ٖٕٔ/ٔ. ورواه مسلم: 5ٕٖ٘. ورلمه: 5ٖٖ/ٙصحٌح البخاري: (ٗ)
 .ٗٗٔٔ. ورلمه: 1ٕ/ٖرواه البخاري: (٘)
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ى كفره، ٌزال إبلٌس ٌثبطه، وٌمول: ال تعجل وتمهل النظر، فٌسوفه حتى ٌموت عل
وكذلن ٌسوؾ العاصً بالتوبة، فٌعجل له ؼرضه من الشهوات، وٌمنٌه اإلنابة، كما لال 

 الشاعر:
 وتؤمل التوبة من لابل            ال تعجل الذنب لما تشتهً 

وكم من عازم على الجّد سوفه! وكم ساع إلى ممام فضٌلة ثَبّطه! فلربما عزم الفمٌه 
اعة، أو انتبه العابد فً اللٌل ٌصلً، فمال له: علٌن على إعادة درسه، فمال: استرح س

 ولت، وال ٌزال ٌحبب الكسل، وٌسوؾ العمل، وٌسند األمر إلى طول األمل.
فٌنبؽً للحازم أن ٌعمل على الحزم، والحزم تدارن الولت، وترن التسوٌؾ، 
و واإلعراض عن األمل، فإّن المخوؾ ال ٌإمن، والفوات ال ٌبعث، وسبب كل تمصٌر، أ
مٌل إلى شّر طول األمل، فإن اإلنسان ال ٌزال ٌحّدث نفسه بالنزوع عن الشر، واإللبال 
على الخٌر، إال أنه ٌَِعُد نفسه بذلن، وال رٌب أنه من أّمل أن ٌمشً بالنهار سار سٌراا 
ا، ومن صّور الموت عاجبلا جّد ...  فاتراا. ومن أمل أن ٌصبح عمل فً اللٌل عمبلا ضعٌفا

لسلؾ: أنذركم )سوؾ( ، فإنها أكبر جنود إبلٌس، ومثل العامل على ولال بعض ا
الحزم والساكن لطول األمل، كمثل لوم فً سفر، فدخلوا لرٌة، فمضى الحازم، فاشترى 
ا للرحٌل، ولال المفرط: سؤتؤهب فربما ألمنا شهراا،  ما ٌصلح لتمام سفره، وجلس متؤهبا

)المتولً الحازم( ، وتحٌر األَِسُؾ  فضرب بوق الرحٌل فً الحال، فاؼتبط المحترز
 المفرط.

فهذا مثل الناس فً الدنٌا، منهم المستعد المستٌمظ، فإذا جاء ملن الموت لم ٌندم، 
ومنهم المؽرور المسّوؾ ٌتجرع مرٌر الندم ولت الرحلة. فإذا كان فً الطبع حب 

الطبع، صعبت وطول األمل، ثم جاء إبلٌس ٌحث على العمل بممتضى ما فً  التوانً

المجاهدة، إال أنه من انتبه لنفسه علم أنه فً صؾ حرب، وأن عدّوه ال ٌفتر عنه، فإن 
ا "  .(ٔ)فتر فً الظاهر، بّطن له مكٌدة، وألام له كمٌنا

 الوعد والتمنٌة: - ث
وهو ٌعد الناس بالمواعٌد الكاذبة، وٌعللهم باألمانً المعسولة؛ كً ٌولعهم فً 

 [ .ٌٕٓٔهم وما ٌعدهم الشٌَّطان إالَّ ؼروراا( ]النساء: وهدة الضبلل: )ٌعدهم وٌمن
ٌعد الكفرة فً لتالهم المإمنٌن بالنصر والتمكٌن والعزة والؽلبة، ثم ٌتخلى 
عنهم، وٌولً هاربا: )وإذ زٌَّن لهم الشٌَّطان أعمالهم ولال ال ؼالب لكم الٌوم من النَّاس 

ا تراءت الفبتان نكص عل ، [1ٗى عمبٌه ولال إِنًِّ برٌئ منكم( ]األنفال: َوإِنًِّ جاٌر لكم فلمَّ
ددتُّ }وٌعد األؼنٌاء الكفرة بالثروة والمال فً اآلخرة بعد الدنٌا، فٌمول لابلهم:  ولبِن رُّ

ا  [ ، فٌدمر هللا جنته فً الدنٌا، فٌعلم أنّه ٖٙ]الكهؾ:  {إلى َرّبًِ ألجدنَّ خٌراا منها منملبا
ا.  كان مؽروراا مخدوعا
سان باألمانً المعسولة، التً ال وجود لها فً والع الحٌاة، فٌصده وٌشؽل اإلن

ا.  عن العمل الجاد المثمر، وٌرضى بالتخٌل والتمنً، وهو ال ٌفعل شٌبا
 إظهار النصح لئلنسان: - ج

ٌدعو الشٌطان المرء إلى المعصٌة، ٌزعم أنه ٌنصح له وٌرٌد خٌره، ولد ألسم 
 [ ًٕٔ لكما لمن النَّاصحٌن( ]األعراؾ: ألبٌنا على أنه ناصح له: )ولاسمهما إِنِّ 

، نسولها لنعلم (ٕ)ولد روى وهب بن منبه هذه المصة الطرٌفة عن أهل الكتاب
ا من أسالٌب الشٌطان فً إضبلله العباد، وكً نحذر نصحه، ونخالفه فٌما ٌدعونا  أسلوبا

 إلٌه.
                                                             

 .1٘ٗتلبٌس إبلٌس: (ٔ)
هذه المصة وأمثالها من اإلسرابلٌات ال تصدق وال تكذب، وٌجوز التحدٌث بها أخرج البخاري من (ٕ)
مرفوعا: " بلؽوا عنً ولو آٌة وحدثوا  -رضً هللا عنهما  -( من حدٌث عبد هللا بن عمرو 2ٕٖٗ( )2ٕ٘ٔ/ٖ)

 .وال حرج ومن كذب علً متعمدا فلٌتبوأ ممعده من النار " عن بنً إسرابٌل
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ه، وكان ٌمول وهب: " إن عابداا كان فً بنً إسرابٌل، وكان من أعبد أهل زمان
فً زمانه ثبلثة إخوة، لهم أخت، وكانت بكراا، لٌس لهم أخت ؼٌرها، فخرج البعث على 
 ثبلثتهم، فلم ٌدروا عند من ٌخلفون أختهم، وال من ٌؤمنونه علٌها، وال عند من ٌضعونها.
لال: فؤجمع رأٌهم على أن ٌخلفوها عند عابد بنً إسرابٌل، وكان ثمة فً 

أن ٌخلفوها عنده، فتكون فً كنفه وجواره إلى أن ٌرجعوا من  أنفسهم، فؤتوه فسؤلوه عن
ؼزاتهم، فؤبى ذلن علٌهم، وتعوذ باهلل منهم ومن أختهم، لال: فلم ٌزالوا به حتى أطاعهم. 
 فمال: أنزلوها فً بٌت حذاء صومعتً. فؤنزلوها فً ذلن البٌت، ثم انطلموا وتركوها.

ا بالطعام من صومعته، فٌضعه عند فمكثت فً جوار ذلن العابد زمناا ٌنزل إلٌه
باب الصومعة، ثم ٌؽلك بابه وٌصعد إلى الصومعة، ثم ٌؤمرها فتخرج من بٌتها، فتؤخذ 
ما وضع لها من الطعام، لال: فتلطؾ له الشٌطان، فلم ٌزل ٌرؼبه فً الخٌر، وٌعظم 

بطعامها علٌه خروج الجارٌة من بٌتها نهاراا، وٌخوفه أن ٌراها أحد فٌعلمها، فلو مشٌت 
حتى تضعه على باب بٌتها كان أعظم أجراا. لال: فلم ٌزل به حتى مشى إلٌها بطعامها، 

 ووضعه على باب بٌتها، ولم ٌكلمها.
ا، ثم جاَءه إبلٌس فرّؼبه فً الخٌر واألجر  لال: فلبث على هذه الحال زمانا
أعظم وحضه علٌه، ولال: لو كنت تمشً إلٌها بطعامها حتى تضعه فً بٌتها كان 

ا.  ألجرن، فلم ٌزل به حتى مشى إلٌها بالطعام، ثم وضعه فً بٌتها، فلبث على ذلن زمانا
ثم جاءه إبلٌس فرّؼبه فً الخٌر وحّضه علٌه، فمال: لو كنت تكلمها وتحدثها 
ا ٌّطلع  فتؤنس بحدٌثن، فإنها لد استوحشت وحشة شدٌدة، فلم ٌزل به حتى حدثها زمانا

 إلٌها من فوق صومعته.
أتاه إبلٌس بعد ذلن، فمال: لو كنت تتنزل إلٌها فتمعد على باب صومعتن ثم 

وتحدثها، وتمعد هً على باب بٌتها، فتحدثن كان آنس لها. فلم ٌزل به حتى أنزله 
وأجلسه على باب صومعته ٌحدثها وتحدثه، وتخرج الجارٌة من بٌتها حتى تمعد على 

ا ٌتحدثان.  باب بٌتها، فلبثا زمانا
بلٌس فرؼبه فً األجر والثواب فٌما ٌصنع بها، ولال: لو خرجت من ثم جاَءه إ

باب صومعتن، ثم جلست لرٌباا من بٌتها، فحدثتها كان آنس لها، فلم ٌزل به حتى فعل. 
ا على ذلن.  فلبثا زمنا

ثم جاءه إبلٌس، فمال: لو دخلت البٌت معها فحدثتها، ولم تتركها تبرز وجهها 
به حتى دخل البٌت فجعل ٌحدثها، نهارها كله، فإذا مضى ألحد كان أحسن بن، فلم ٌزل 

 النهار صعد صومعته.
ثم أتاه إبلٌس بعد ذلن، فلم ٌزل ٌزٌنها له حتى ضرب العابد على فخذها ولبلها، 
فلم ٌزل به إبلٌس ٌحسنها فً عٌنه، وٌسول له حتى ولع علٌها، فؤحبلها فولدت له 

ا، فجاء إبلٌس فمال: أرأٌت إن جاء  إخوة الجارٌة، ولد ولدت منن فكٌؾ تصنع؟ ال ؼبلما
آمن علٌن أن تفتضح أو ٌفضحون، فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه، فإنها ستكتم ذلن 

 علٌن مخافة إخوتها أن ٌطلعوا على ما صنعت بها، ففعل.
فمال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها ولتلت ابنها، خذها واذبحها، وادفنها 

ٌزل به حتى ذبحها، وألماها فً الحفرة مع ابنها، وأطبك علٌهما صخرة  مع ابنها، فلم
عظٌمة، وسّوى علٌهما، وصعد إلى صومعته ٌتعبد فٌها، فمكث بذلن ما شاء هللا أن 
ٌمكث، حتى ألبل إخوتها من الؽزو، فجاإوا فسؤلوه عنها، فنعاها لهم، وترحم علٌها 

فانظروا إلٌه. فؤتى إخوتها المبر فبكوا  وبكاها. ولال: كانت خٌر امرأة، وهذا لبرها،
ا، ثّم انصرفوا إلى أهالٌهم. أختهم، وترحموا  علٌها، فؤلاموا على لبرها أٌاما

فلما جّن علٌهم اللٌل، وأخذوا مضاجعهم، جاَءهم الشٌطان فً النوم على صورة 
 رجل مسافر، فبدأ بؤكبرهم، فسؤله عن أختهم، فؤخبره بمول العابد وموتها وترحمه
علٌها، وكٌؾ أراهم موضع لبرها فؤكذبه الشٌطان. ولال: لم ٌصدلكم أمر أختكم إنه لد 
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ا منكم، وألماهما فً حفٌرة  ا، فذبحه وذبحها معه فزعا أحبل أختكم وولدت منه ؼبلما
احتفرها خلؾ باب البٌت الذي كانت فٌه عن ٌمٌن من دخله، فإنكم ستجدونها كما 

ا. وأتى األ وسط فً منامه، فمال له مثل ذلن. ثم أتى أصؽرهم، فمال أخبرتكم هنان جمٌعا
 له مثل ذلن.

فلما استٌمظ الموم، أصبحوا متعجبٌن مما رأى كل واحد منهم، فؤلبل بعضهم 
ا بما رأى. ا، فؤخبر بعضهم بعضا  على بعض ٌمول كل واحد منهم: لمد رأٌت اللٌلة عجبا

هذا عنكم، لال أصؽرهم: فمال كبٌرهم: هذا حلم لٌس بشًء، فامضوا بنا ودعوا 
وهللا ال أمضً حتى آتً هذا المكان، فؤنظر فٌه. لال: فانطلموا حتى أتوا البٌت الذي 
كانت فٌه أختهم، ففتحوا الباب، وبحثوا الموضع الذي وصؾ لهم فً منامهم، فوجدوا 
 أختهم وابنها مذبوحٌن فً الحفٌرة، كما لٌل لهم، فسؤلوا عنها العابد فصّدق لول إبلٌس

 فٌما صنع بهما، فاستَْعَدْوا علٌه ملكهم، فؤنزل من صومعته، ولّدم لٌصلب.
فلما أوثموه على الخشبة، أتاه الشٌطان، فمال له: لد علمت أنً أنا صاحبن الذي 
فتنتن بالمرأة، حتى أحبلتها، وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتنً الٌوم، وكفرت باهلل الذي 

ٌه، فكفر العابد، فلما كفر باهلل تعالى، خلى الشٌطان خلمن وصّورن، خلصتن مما أنت ف
 .(ٔ)بٌنه وبٌن أصحابه فصلبوه"

كمثل الشٌَّطان إذ لال لئلنسان }وهذه المصة ٌذكرها المفسرون عند لوله تعالى: 
ا كفر لال إنًَّ بريٌء منن ًّ باإلنسان هذا ٙٔ]الحشر:  {اكفر فلمَّ [ ، وٌذكرون أن المعن

  أعلم.العابد وأمثاله. وهللا
 التدرج فً اإلضبلل: - ح

ا من أسالٌب الشٌطان فً اإلضبلل، وهو أن ٌسٌر  ومن المصة السابمة نعلم أسلوبا

باإلنسان خطوة خطوة، ال ٌكل وال ٌمّل، كلما رّوضه على معصٌة ما، لاده إلى معصٌة 
، أكبر منها، حتى ٌوصله إلى المعصٌة الكبرى، فٌوبمه وٌهلكه، وتلن سنة هللا فً عباده
ا زاؼوا أزاغ هللا للوبهم(  أنهم إذا زاؼوا سلط علٌم الشٌطان، وأزاغ للوبهم: )فلمَّ

 [ .٘]الصؾ: 
 إنساإه العبد ما فٌه خٌره وصبلحه: - خ

ومن ذلن ما فعله بآدم، فما زال ٌوسوس له حتى أنساه ما أمره به ربّه: )ولمد 
ا( ]طه:  ًَ ولم نجد له عزما ، ولال صاحب موسى [ ٘ٔٔعهدنا إلى آدم من لبل فَنَِس

 [ .ٖٙلموسى: )فإنً نسٌت الحوت وما أَنَسانٌِهُ إالَّ الشٌَّطان أن أذكره( ]الكهؾ: 
ونهى هللا رسوله أن ٌجلس هو أو واحد من أصحابه فً المجالس التً ٌستهزأ 
فٌها بآٌات هللا، ولكن الشٌطان لد ٌنسً اإلنسان أمر ربه، فٌجالس هإالء المستهزبٌن: 

الَّذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا فؤعرض عنهم حتَّى ٌخوضوا فً حدٌٍث ؼٌره )وإذا رأٌت 
ا ٌنسٌنَّن الشٌَّطان فبل تمعد بعد الذكرى مع الموم الظَّالمٌن( ]األنعام:   [ .1ٙوإمَّ

وطلب نبً هللا ٌوسؾ إلى السجٌن الذي ظّن بؤنه سٌنجو من المتل، وٌعود 
ن هذا اإلنسان أن ٌذكر لملكه نبً هللا لخدمة الملن أن ٌذكره عند ملٌكه، فؤنسى الشٌطا

ٌوسؾ، فمكث ٌوسؾ فً السجن بضع سنٌن: )ولال للَّذي ظنَّ أنَّه ناجٍ منهما اذكرنً 
 [ .ٕٗعند ربن فؤنساه الشٌَّطان ذكر ربه فلبث فً السجن بضع سنٌن( ]ٌوسؾ: 

ا، فإنه ٌنسٌه هللا بالكلٌة: )است حوذ وإذا تمكن الشٌطان من اإلنسان تمكناا كلٌا
علٌهم الشٌَّطان فؤنساهم ذكر هللا أولبن حزب الشٌَّطان أال إنَّ حزب الشٌَّطان هم 

[ . وهإالء هم المنافمون، كما دلت علٌه اآلٌة السابمة لهذه 5ٔالخاسرون( ]المجادلة: 
اآلٌة. وسبٌل التذكر هو ذكر هللا؛ ألنه ٌطرد الشٌطان: )واذكر ربَّن إذا نسٌت( ]الكهؾ: 

ٕٗ. ] 

                                                             
 .5ٖتلبٌس إبلٌس: (ٔ)
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 ؾ المإمنٌن أولٌاَءه:تخوٌ - د
ومن وسابله أن ٌخوؾ المإمنٌن من جنده وأولٌابه، فبل ٌجاهدونهم، وال 
ٌؤمرونهم بالمعروؾ، وال ٌنهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كٌده بؤهل اإلٌمان، ولد 

إنَّما ذلكم الشٌَّطان ٌخوؾ أولٌاءه فبل تخافوهم وخافون إن }أخبرنا سبحانه عن هذا فمال: 
 .(ٔ)أبو مالن"والمعنى: ٌخوفكم بؤولٌابه، لال  [ .2٘ٔ]آل عمران:  {إمنٌنكنتم مُّ 

لال اإلمام ابن المٌم: "ومن كٌد عدو هللا أن ٌخوؾ المإمنٌن من جنده وأولٌابه؛ 
لببل ٌجاهدوهم وال ٌؤمروهم بمعروؾ وال ٌنهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من 

نخافهم، فكلما لوي إٌمان العبد؛ زال منه خوؾ أولٌاء كٌد الشٌطان وتخوٌفه، ونهانا أن 
 .(ٕ)"الشٌطان، وكلما ضعؾ إٌمانه؛ لوي خوفه منهم

 ونستنتج من ذلن: 
 أن الخوؾ عبادةٌ ٌجب إخبلصه هلل. -
كؤن ٌخاؾ من ؼٌر هللا من وثن أو طاؼوت أن ، صرؾ الخوؾ لؽٌر هللا الحذر من -

 ٌصٌبه بما ٌكره.
 التحذٌر من كٌد الشٌطان. -
 خوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه:د - ذ

ٌمول ابن المٌم فً هذا الموضوع: " إن الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى الدم، 
حتى ٌصادؾ نفسه وٌخالطها، وٌسؤلها عّما تحبه وتإثره، فإذا عرفه استعان بها على 

س، إذا أرادوا العبد، ودخل علٌه من هذا الباب، وكذلن َعلّم إخوانه وأولٌاَءه من اإلن
ا أن ٌدخلوا علٌهم من الباب الذي ٌحبونه وٌهوونه،  أؼراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا
فإنّه باب ال ٌخذل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من ؼٌره، فالباب علٌه 

 .(ٖ)مسدود، وهو عن طرٌك ممصده مصدود "
 لماء الشبهات: - ر

ومن أسالٌبه فً إضبلل العباد زعزعة العمٌدة بما ٌلمٌه من شكون وشبهات، 
ولد حذرنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من بعض هذه الشبهات التً ٌلمٌها، ففً حدٌث البخاري ومسلم 

ٌؤتً الشٌطان أحدكم فٌمول: من خلك كذا "عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ٌْنتهِ وكذا؟ م  .(ٗ)"ن خلك كذا؟ حتى ٌمول: من خلك ربن؟ فإذا بلؽه فلٌستعذ باهلل ول

من شبهاته وشكوكه، وجاء بعضهم  -رضوان هللا علٌهم  -ولم ٌسلم الصحابة 
إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌشكون ما ٌعانونه من شكوكه ووساوسه، ففً صحٌح مسلم عن أبً 

ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى النبً صلى هللا لال: جاء  -رضً هللا عنه  -هرٌرة 
أو لد "علٌه وسلم فسؤلوه: إنا نجد فً أنفسنا ما ٌتعاظم أحدنا أن ٌتكلم به! لال: 

 .(٘)"ذلن صرٌح اإلٌمان"وجدتموه؟( لالوا: نعم. لال: 
وصرٌح اإلٌمان دفعهم وسوسة الشٌطان وكراهٌتهم واستعظامهم لها، ولد سبل 

 ..(ٙ)"تلن محض اإلٌمان"الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن الوسوسة فمال: 
وانظر إلى شّدة ما كان ٌعانٌه الصحابة من شكوكه، روى أبو داود فً سننه 
عن ابن عباس لال: جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا رسول هللا، إن أحدنا ٌجد فً نفسه 

                                                             
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٗ٘ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٓٔٔ/ٔإؼاثة اللهفان: (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔإؼاثة اللهفان: (ٖ)
 .ٖٗٔ. ورلمه: ٕٓٔ/ٔ. ورواه مسلم: 22ٕٖ. ورلمه: ٖٖٙ/ٙرواه البخاري: (ٗ)
 .ٕٖٔ . ورلمه:5ٔٔ/ٔرواه مسلم: (٘)
 .ٖٖٔ. ورلمه: 5ٔٔ/ٔرواه مسلم: (ٙ)
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هللا أكبر، هللا "مة أحّب إلٌه من أن ٌتكلم به، فمال: ألن ٌكون حم -ٌعرض بالشًء  -
 .(ٔ)"أكبر، هللا أكبر، الحمد هلل الذي رد كٌده إلى الوسوسة

وما أرسلنا }ومن جملة ما ٌلمٌه فً النفوس مشككاا ما حدثنا هللا عنه فً لوله: 
ٍ إالَّ تمنَّى ألمى ًّ خ هللا ما ٌلمً الشٌَّطان فً أمنٌَّته فٌنس من لبلن من رسوٍل وال نَبِ
لٌجعل ما ٌلمً الشٌَّطان فتنةا للَّذٌن فً  -الشٌَّطان ثمَّ ٌحكم هللا آٌاته وهللا علٌم حكٌم 

ولٌعلم الَّذٌن أوتوا العلم  -للوبهم مرٌض والماسٌة للوبهم وإنَّ الظَّالمٌن لفً شماق بعٌٍد 
لهاد الَّذٌن آمنوا إلى صراٍط  أنَّه الحكُّ من ربن فٌإمنوا به فَتُْخِبَت له للوبهم وإنَّ هللا

 [ .ٗ٘-ٕ٘]الحج:  {مستمٌمٍ 
والمراد بالتمنً هنا حدٌث النفس، والمراد أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا حدث نفسه ألمى 

أن ٌؽنمن لٌتسع  -عز وجل  -الشٌطان فً حدٌثه على جهة الحٌلة، فٌمول: لو سؤلت هللا 
ا.... فٌنسخ هللا ما ٌلمٌه الشٌطان بوسواسه فً المسلمون، أو ٌتمنى إٌمان الناس ج مٌعا

أمنٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وذلن بتنبٌهه إلى الحك، وتوجٌهه إلى مراد هللا ... ، وما لٌل من أن 
مراد اآلٌة أن الشٌطان ٌدخل فً المرآن ما لٌس منه ففٌه بعد، وٌرده أن الرسول صلى 

 هللا علٌه وسلم معصوم فً التبلٌػ.
ٌمول شمٌك، مبٌناا بعض الشبهات التً لذفها الشٌطان فً نفس اإلنسان: ما من 
صباح إال لعد لً الشٌطان على أربعة مراصد: من بٌن ٌدي، ومن خلفً، وعن ٌمٌنً، 

وإنً لؽفَّاٌر لمن تاب وآمن }وعن شمالً، فٌمول: ال تخؾ فإن هللا ؼفور رحٌم، فؤلرأ: 
ا ثمَّ اهتدى [ ، وإما من خلفً فٌخوفنً الضٌعة على من أخلفه، 1ٕ]طه:  {وعمل صالحا

[ ، ومن لبل ٌمٌنً، ٌؤتٌنً ٙ]هود:  {وما من دابٍَّة فً األرض إالَّ على هللا رزلها}فؤلرأ: 
[ ، ومن لبل شمالً، فٌؤتٌنً 1ٕٔ]األعراؾ:  {والعالبة للمتَّمٌن}من لبل النساء، فؤلرأ: 

 . (ٕ)[ٗ٘]سبؤ:  {ما ٌشتهون وحٌل بٌنهم وبٌن}من لبل الشهوات، فؤلرأ: 
 الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم: - ز

إنَّما الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم رجٌس من عمل الشٌَّطان }لال تعالى: 
إنَّما ٌرٌد الشٌَّطان أن ٌولع بٌنكم العداوة والبؽضاء فً الخمر  -فاجتنبوه لعلَّكم تفلحون 

نتهونوالمٌسر وٌصدَّكم عن ذكر هللا وعن ال بلة فهل أنتم مُّ  [ .5ٔ-5ٓ]المابدة:  {صَّ
والخمر: كل ما ٌسكر، والمٌسر: الممار، واألنصاب: كل ما نصب كً ٌعبد من 
دون هللا، من حجر، أو شجر، أو وثن، أو لبر، أو علم. واألزالم: المداح كانوا 

 ٌستمسمون بها األمور؛ أي: ٌطلبون بها علم ما لسم لهم.
ا على وهذه لد تكون ألداح ا أو ُحَصٌّات أو ؼٌر ذلن، ٌكون مكتوبا ا أو سهاما ا

واحد منها أمرنً ربً، وعلى اآلخر نهانً ربً، فإذا شاء أحدهم زواجاا أو سفراا أو 
نحو ذلن، أدخل ٌده فً الشًء الذي فٌه هذه المداح أو السهام، فإن خرج الذي فٌه األمر 

 بالفعل فعل، وإن خرج اآلخر ترن.
الناس على هذه األربع؛ ألنها ضبلل فً نفسها، وتإدي إلى فالشٌطان ٌحض 

نتابج وخٌمة، وآثار سٌبة، فالخمر تفمد شاربها عمله، فإذا فمد عمله فعل الموبمات، 
 وارتكب المحرمات، وترن الطاعات، وآذى عباد هللا.

ذكر ابن كثٌر فً تفسٌره عن عثمان بن عفان لال: " اجتنبوا الخمر، فإنها أّم 
ث، إنه كان رجل فٌمن خبل لبلكم ٌتعبد وٌعتزل الناس، فعلمته امرأة ؼوٌّة، الخباب

ا تؽلمه دونه،  فؤرسلت إلٌه جارٌتها أن تدعوه لشهادة، فدخل معها، فطفمت كلما دخل بابا
 حتى أفضى إلى امرأة وضٌبة، عندها ؼبلم، وباطٌة خمر.

                                                             
 .2ٕٔٗ. ورلمه: 5ٙٗ/ٖصحٌح سنن أبً داود: (ٔ)
 .1ٔ-2ٓانظر: عالم الجن والشٌاطٌن: (ٕ)
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، أو تمتل هذا الؽبلم،  ًّ فمالت: إنً وهللا ما دعوتن لشهادة، ولكن دعوتن لتمع عل
ا، فمال: زٌدونً، فلم ٌرم حتى ولع علٌها، ولتل النفس،  أو تشرب هذا الخمر، فسمته كؤسا

 .(ٔ)"فإنها ال تجتمع هً واإلٌمان أبداا إال أوشن أحدهما أن ٌخرج صاحبه 
بن أبً حاتم، وأبو الشٌخ، وابن مردوٌه، وروى ابن جرٌر، وابن المنذر، وا

ا لبعض  والنحاس فً ناسخه عن سعد بن أبً ولاص: أن رجبلا من األنصار صنع طعاما
الصحابة، ثّم سماهم خمراا لبل أن ٌنزل تحرٌمها، فلما سكروا تفاخروا، فتعاركوا، 
وأصاب سعد بن أبً ولالص من هذا العران أذى، فمد ضربه أحدهم بلحً بعٌر، 

 .(ٕ)ؤصاب أنفه، فؤثر فٌه أثراا صاحبه طٌلة حٌاتهف
وتمدم أحُد الصحابة ٌصلً بالناس وهو سكران، لبل نزول تحرٌم الخمر فمرأ: 

بلة وأنت سكارى حتَّى }فؤنزل هللا:  {لل ٌا أٌها الكافرون أعبد ما تعبدون} ال تمربوا الصَّ
 . (ٖ)[ٖٗ]النساء:  {تعلموا ما تمولون

ا عندما ٌشرب الخمر ٌتصرؾ ولد رأٌنا الرجل  الذي بلػ من الكبر ِعتٌّا
تصرفات المجانٌن، وٌضحن منه الكبار والصؽار، وٌفترش الطرٌك تدوسه الناس 

 بؤلدامها.
مرض خطٌر كالخمر، إذا تؤصل فً نفس اإلنسان صعب الشفاء منه،  :والمٌسر

 م.وهو سبٌل لضٌاع الولت والمال، والمٌسر ٌنشا األحماد، وٌدفع الحرا
والشٌطان ٌدعو إلى إلامة النصب كً تتخذ بعد ذلن آلهة تُعبد من دون هللا، ولد 
ا، والشٌاطٌن تبلزم هذه األصنام، وتخاطب عبادها  ا وحدٌثا انتشرت عبادة األنصاب لدٌما
فً بعض األحٌان، وترٌهم بعض األمور التً تجعل عابدٌها ٌثمون بها، فٌمصدونها 

بات، وٌستنصرون بها فً الحروب، وٌمدمون لها الذبابح بالحاجات، وٌدعونها فً الكر

والهداٌا، وٌرلصون حولها وٌطربون، وٌمٌمون لها األعٌاد واالحتفاالت، ولد أضّل بهذا 
ا ربه:  رب إنهنَّ أضللن  ،واجنبنً وبنً أن نَّعبد األصنام }الكثٌر، كما لال إبراهٌم داعٌا

 [ .ٖٙ-ٖ٘]إبراهٌم:  {كثٌراا من النَّاس
األمور المستمبلٌة من مكنون علم هللا، ولذلن شرع لنا فإن   االستمسام باألزالم:ما وأ

ا أو ؼٌر ذلن، نرجو من هللا أن ٌختار لنا  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص االستخارة، إذا أردنا سفراا أو زواجا
ال تدرٌه، وأبطل االستمسام باألزالم، فإن السهام والمداح ال تعلم أٌن الخٌر و، خٌر األمور

 فاستشارتها خلل فً العمل، ولصور فً العلم.
ومثل ذلن زجر الطٌر: كان من ٌرٌد سفراا، إذا خرج من بٌته، ومّر بطابر زجره، فإن 
ا ... ، وكل ذلن من  ا، وإن مّر عن شماله، كان سفراا مشإوما تٌامن، كان سفراا مٌمونا

 الضبلل.
 السحر: - س

ر، فهم ٌعلمونهم هذا العلم، الذي ٌضر وال ٌنفع، ومما ٌضل به الشٌطان أبناء آدم السح
وٌكون هذا العلم سبٌبلا للتفرٌك بٌن المرء وزوجه، والتفرٌك بٌن الزوجٌن: ٌعّده الشٌطان 

}َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشٌََّاِطٌُن َعلَى ُمْلِن  ، لال تعالى:من أعظم األعمال التً ٌموم بها جنوده
ٌَْماَن َوَما َكفََر  ِن سُلَ ٌْ ْحَر َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََك ٌَْماُن َولَِكنَّ الشٌََّاِطٌَن َكَفُروا ٌُعَلُِّموَن النَّاَس الّسِ سُلَ

لَُّموَن بِبَاِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ٌُعَلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى ٌَمُواَل إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فَبَل تَْكفُْر فٌََتَعَ 
ِ َوٌَتَعَلَّ ِمْنُهَما  ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن َّللاَّ ٌَْن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما هُْم بَِضاّرِ لُوَن بِِه بَ ُموَن َما َما ٌَُفّرِ

ٌَْنفَعُُهْم َولَمَْد َعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فًِ اآْلِخَرةِ ِمْن َخبَلٍق َولَبِبَْس َما شَ  هُْم َواَل  َرْوا ِبِه ٌَُضرُّ
 .[ٕٓٔأَْنفَُسُهْم لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{ ]البمرة : 

                                                             
 .رواه البٌهمً، وصحح ابن كثٌر إسناده.(ٔ)
 .1٘ٔ/ٖالدر المنثور، للسٌوطً:  انظر: (ٕ)
 .٘ٗ٘/2انظر: رواٌات الحدٌث فً الدر المنثور:  (ٖ)
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 ضعؾ اإلنسان: - ش
فً اإلنسان نماط ضعؾ كثٌرة، هً فً الحمٌمة أمراض، والشٌطان ٌعمك هذه األمراض 
فً نفس اإلنسان، بل تصبح مداخله إلى النفس اإلنسانٌة، ومن هذه األمراض: الضعؾ، 

لفرح، والعجب، والفخر، والظلم، والبؽً، والجحود، والٌؤس، والمنوط، والبطر، وا
والكنود، والعجلة، والطٌش، والسفه، والبخل، والشح، والحرص، والجدل، والمراء، 
والشن، والرٌبة، والجهل، والؽفلة، واللدد فً الخصومة، والؽرور، واالدعاء الكاذب، 

وحب المال، واالفتتان  وتجاوز الحدود، والهلع، والجزع، والمنع، والتمرد، والطؽٌان،
 بالدنٌا.

فاإلسبلم ٌدعو إلى إصبلح النفس، والتخلص من أمراضها، وهذا ٌحتاج إلى 
 جهد ٌبذل، كما ٌحتاج إلى صبر على مشمّات الطرٌك.

أّما اتباع الهوى، وما تمٌله النفس األمارة بالسوء، فإنه سهل مٌسور، فاألول 
ومثل الثانً كمن ٌهوي من أعلى الجبل مثله مثل من ٌصعد بصخرة إلى أعلى الجبل، 

إلى أسفله، ولذلن كانت االستجابة للشٌطان كثٌرة، َوَوجد دعاة الحك صعوبة، وأي 
 صعوبة فً الدعوة إلى هللا تعالى.

ونحن نسوق إلٌن بعض كبلم السلؾ؛ لنوضح كٌؾ ٌستؽل الشٌطان نماط 
 الضعؾ فً اإلنسان.

ل: " ذكر لً أن الشٌطان الوسواس حكى المعتمر بن سلٌمان عن أبٌه أنه لا
 .(ٔ)ٌنبعث فً للب ابن آدم عند الحزن والفرح، فإذا ذكر هللا خنس"

ولال وهب بن منبه: " لال راهب للشٌطان ولد بدا له: أي أخبلق ابن آدم أعون 
لن علٌهم؟ لال: الحّدة )صفة تعتري اإلنسان كالؽضب( ، إن العبد إذا كان حدٌداا، للبناه 

 .(ٕ)الصبٌان الكرة " كما ٌملب 
ا سؤل الشٌطان عن الخصال  ا عن ابن عمر: " أن نوحا وٌذكر ابن الجوزي أٌضا

 .(ٖ)التً ٌهلن بها الناس، فمال: الحسد والحرص "
ولٌس بعٌداا عنّا ما فعله الشٌطان بٌوسؾ وإخوته، وكٌؾ أوؼر صدور اإلخوة 

السجن وجاء بكم من البدو ولد أحسن بً إذ أخرجنً من }على أخٌهم، ولد لال ٌوسؾ: 
 [ .ٓٓٔ]ٌوسؾ:  {من بعد أن نَّزغ الشٌَّطان بٌنً وبٌن إخوتً

 النساء وحب الدنٌا: - ص
ولد أخبرنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه ما ترن بعده فتنة أشد على الرجال من النساء، ولذلن أمرت 

رهم، ونهى الرسول الرجال بؽض أبصا المرأة بستر جسدها كله إال الوجه والكفٌن، وأمر
ملسو هيلع هللا ىلص عن الخلوة بالمرأة، وأخبر أنّه ما خبل رجل بامرأة إال كان الشٌطان ثالثهما. وفً سنن 

 .(ٗ)"المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشٌطان"الترمذي بإسناد صحٌح: 
كاسٌات عارٌات،  ونحن الٌوم نشاهد عظم فتنة خروج النساء كما وصفهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ا من النساء والرجال لتروٌج الفاحشة  لامت مإسسات فً الشرق والؽرب تستخدم جٌوشا
 بالصورة المربٌة، والمصة الخلٌعة، واألفبلم التً تحكً الفاحشة وتدعو لها!

أما حّب الدنٌا فهو رأس كل خطٌبة، وما سفكت الدماء، وهتكت األعراض، وؼصبت 
... إال ألجل حٌازة الدنٌا، والصراع على حطامها الفانً،  األموال، ولطعت األرحام،
 وحرصاا على متعها الزابدة.

 الؽناء والموسٌمى: - ض

                                                             
 . ٖٕٗ/2ٔبن كثٌر: تفسٌر ا(ٔ)
 .ٕٗتلبٌس إبلٌس: (ٕ)
 .1ٕانظر: تلبٌس إبلٌس: (ٖ)
 .. ولوله: استشرفها، أي: زٌنها فً نظر الرجال5ٖٙ. ورلمه: ٖٖٗ/ٔصحٌح سنن الترمذي: (ٗ)
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الؽناء والموسٌمى طرٌمان ٌفسد الشٌطان بهما الملوب، وٌخرب النفوس، ٌمول ابن المٌم: " 
وصاد بها  ومن مكاٌد عدو هللا ومصاٌده التً كاد بها من لل نصٌبه من العلم والعمل والدٌن،

للوب الجاهلٌن والمبطلٌن: سماع المكاء والتصدٌة، والؽناء باآلالت المحرمة، الذي ٌصد الملوب 
بها عن المرآن، وٌجعلها عاكفة على الفسوق والعصٌان، فهو لرآن الشٌطان، والحجاب الكثٌؾ 

مكراا  عن الرحمن، وهو رلٌة اللواط والزنى، كاد به الشٌطان النفوس المبطلة، وحسنه لها
وؼروراا، وأوحى لها الشبه الباطلة على حسنه، فمبلت وحٌه، واتخذت ألجله المرآن 

 .(ٔ)مهجوراا...."
ومن عجب أن بعض الناس، الذٌن ٌّدعون التعبد، ٌتخذون الؽناء والرلص والتماٌل طرٌماا 

لهذا  (ٕ)مللتعبد، ٌتركون السماع الرحمانً، وٌذهبون إلى السماع الشٌطانً، ولد عّد ابن المٌ
السماع بضعة عشر اسماا: اللهو، واللؽو، والباطل، والزور، والمكاء، والتصدٌة، ورلٌة الزنى، 

الشٌاطٌن، ومنبت النفاق فً الملب، والصوت األحمك، والصوت الفاجر، وصوت  ولرآن
 الشٌطان، ومزمور الشٌطان، والسمود.

 فراجعه إن شبت.وأطال النفس فً بٌان تحرٌمه، وما فٌه من زور وبهتان، 
ال ". ولذا فإن المبلبكة  (ٖ)"الجرس مزامٌر الشٌطان"أخبرنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن: ولد 

 .(ٗ) "تصحب رفمة فٌها كلب وال جرس
 تهاون المسلمٌن فً تحمٌك ما أمروا به:  - ط
تهاون وتكاسل إذا التزم المسلم بإسبلمه فإن الشٌطان ال ٌجد سبٌبلا إلضبلله والعبث به، فإذا  

فً بعض األمور، فإن الشٌطان ٌجد فرصة، لال تعالى: )ٌا أٌَّها الَّذٌن آمنوا ادخلوا فً السلم 
بٌٌن( ]البمرة:   [ .1ٕٓكافَّةا وال تتَّبعوا خطوات الشٌَّطان إنَّه لكم عدٌو مُّ

ؾ فالدخول فً اإلسبلم فً كل األمور هو الذي ٌخلص من الشٌطان، فمثبلا إذا كانت صفو 

المصلٌن مرصوصة، فإن الشٌاطٌن ال تستطٌع أن تتخلل المصلٌن، فإذا تُركت فُرٌج بٌن 
الصفوؾ، فإن الشٌاطٌن تترالص بٌن صفوؾ المصلٌن؛ ففً الحدٌث: )ألٌموا صفوفكم، ال 
تتخللكم الشٌاطٌن كؤنّها أوالد الَحذَؾ( . لٌل ٌا رسول هللا: وما أوالد الحذؾ؟ لال: )سود ُجرد 

 .(٘)"منبؤرض الٌ
ألٌموا صفوفكم، وتراصوا، فوالذي نفسً بٌده، إنً ألرى الشٌطان "وفً الحدٌث اآلخر:  

 .(ٙ)"بٌن صفوفكم كؤنها ؼنم عُْفر
 

 المرآن
 ِ َ }إِْذ ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َوال ِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َغر  َهُإاَلِء ِدٌنُُهْم َوَمْن ٌَتََوك ْل َعلَى ّللا  فَِإن  ّللا 

 [1ٗ({ ]األنفال : 1َٗعِزٌٌز َحِكٌٌم )
 التفسٌر:

واذكروا حٌن ٌمول أهل الشرن والنفاق ومرضى الملوب، وهم ٌرون للة المسلمٌن وكثرة 
عدوهم: ؼرَّ هإالء المسلمٌن دٌنُهم، فؤوردهم هذه الموارد، ولم ٌدرن هإالء المنافمون أنه من 

هللا لن ٌخذله، فإن هللا عزٌز ال ٌعجزه شًء، حكٌم فً تدبٌره  ٌتوكل على هللا وٌثك بوعده فإن
 وصنعه.

                                                             
 .ٕٕٗ/ٔإؼاثة اللهفان: (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٔإؼاثة اللهفان: (ٕ)
 .ٕٗٔٔ. ورلمه: 2ٕٙٔ/ٖصحٌح مسلم: (ٖ)
 .ٖٕٔٔورلمه: . 2ٕٙٔ/ٖصحٌح مسلم: (ٗ)
. وأوالد الَحذؾ: الؽنم الصؽار، والمراد الشٌاطٌن، فإنها تدخل فً أوساط الصفوؾ 1ٖٗ/ٔصحٌح الجامع: (٘)

 .كؤوالد الحذؾ. ُجرد، أي: لٌس على جلدها شعر
 .1ٖٗ/ٔصحٌح الجامع: (ٙ)
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[، أي:" واذكروا 5ٗلوله تعالى:}إِْذ ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض{ ]األنفال :  
 .(ٔ)حٌن ٌمول أهل الشرن والنفاق ومرضى الملوب، وهم ٌرون للة المسلمٌن وكثرة عدوهم"

}والذٌن فً للوبهم مرض{، ٌعنً: شن فً اإلسبلم ، لم ٌصحَّ ٌمٌنهم ،  ل الطبري:"لا 
 .(ٕ)"ولم تُشرح باإلٌمان صدورهم

لال المفسرون إن هإالء الموصوفٌن بالنفاق ومرض الملوب إنما هم  لال ابن عطٌة:" 
شٌرٌن إلى من أهل عسكر الكفار لما أشرفوا على المسلمٌن ورأوا للتهم وللة عددهم، لالوا م
أخص « النفاق»المسلمٌن َؼرَّ هُإالِء ِدٌنُُهْم أي اؼتروا فؤدخلوا نفوسهم فٌما ال طالة لهم به، و

من مرض الملب ألن مرض الملب مطلك على الكافر وعلى من اعترضته شبهة وعلى من 
 .(ٖ)بٌنهما، وكنً بالملوب عن االعتمادات إذ الملوب محلها"

 [، ألوال:5ٗوُل اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض{ ]األنفال : وفً لوله تعالى:}إِْذ ٌَمُ  
، (ٗ)أحدها : أنهم لوم فً للوبهم شن كانوا تكلموا باإلسبلم وهم بمكة ، لاله ابن عباس ومجاهد

 .(2)، وابن إسحاق(ٙ)، وعامر(٘)وابن جرٌج
ناس كانوا من المنافمٌن بمكة ، لالوه ٌوم بدر ، وهم ٌومبذ ثبلث مبة  لال ابن جرٌج:" 

 .(1)"وبضعة عشر رجبل
لال مجاهد: "فبة من لرٌش : أبو لٌس بن الولٌد بن المؽٌرة ، وأبو لٌس بن الفاكه بن  

المؽٌرة ، والحارث بن زمعة بن األسود بن المطلب ، وعلً بن أمٌة بن خلؾ ، والعاصً بن 
الحجاج؛ خرجوا مع لرٌش من مكة وهم على االرتٌاب ، فحبسهم ارتٌابهم. فلما رأوا منبّه بن 

للة أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لالوا : }ؼّر هإالء دٌنهم{، حتى لدموا على ما لدموا علٌه ، مع للة 
د بهم من خلفهم  .(5)"عددهم وكثرة عدوهم، فشرَّ

خرجوا مع لرٌش من مكة احتبسهم آباإهم فخرجوا وهم الفتٌة الذٌن  لال ابن إسحاق:" 

وهم على االرتٌاب، فلما رأوا للة أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لالوا: }ؼر هإالء دٌنهم{ حٌن لدموا 
على ما لدموا علٌه من للة عددهم وكثرة عدوهم وهم فتٌة من لرٌش مسمون خمسة أبو لٌس بن 

الفاكه بن المؽٌرة المخزومٌان والحارث بن زمعة وعلً بن أمٌة الولٌد بن المؽٌرة وأبو لٌس بن 
 .(ٓٔ)بن خلؾ والعاص بن منبه"

ولم ٌذكر أحد ممن شهد بدرا بنفاق إال ما ظهر بعد ذلن من معتب بن  لال ابن عطٌة:" 
ٌء ما لُتِلْ  ًْ نا هاُهنا{ لشٌر أخً بنً عمرو بن عوؾ، فإنه المابل ٌوم أحد }لَْو كاَن لَنا ِمَن اأْلَْمِر َش

[، ولد ٌحتمل أن ٌكون منافمو المدٌنة لما وصلهم خروج لرٌش فً لوة ٗ٘ٔ]آل عمران: 
 .(ٔٔ)عظٌمة لالوا عن المسلمٌن هذه الممالة، فؤخبر هللا بها نبٌه فً هذه اآلٌة"
 .(ٕٔ)والثانً : أنهم المشركون ، لاله ابن عباس، وحكاه الماوردي عن الحسن

لما دنا الموم بعضهم من بعض للل هللا المسلمٌن، فً أعٌن المشركٌن  لال ابن عباس:"
وللل المشركٌن فً أعٌن المسلمٌن فمال المشركون: وما هإالء؟ }ؼر هإالء دٌنهم{، وإنما لالوا 

                                                             
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٔ/ٗٔ(:ص5٘ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٔ/ٗٔ(:ص51ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٔ/ٗٔ(:ص5ٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٔ2ٔ-2ٔٙٔ/٘(:ص5ٔٙ2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٗٔ/ٗٔ(:ص51ٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٔ/ٗٔ(:ص5٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٔ2ٔ-2ٔٙٔ/٘(:ص5ٔٙ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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ذلن من للتهم فً أعٌنهم وظنوا أنهم سٌهزمونهم ال ٌشكون فً أنفسهم ذلن فمال هللا تعالى: }ومن 
 .(ٔ)إن هللا عزٌز حكٌم{"ٌتوكل على هللا ف

 . (ٕ)لاله الحسن«. منافمٌن»والثالث : أنهم لوم لم ٌشهدوا المتال ٌوم بدر ، فسموا 
 .(ٖ)بخبلؾ المنافمٌن -ملسو هيلع هللا ىلص-والرابع: أنهم لوم مرتابون لم ٌظهروا العداوة للنبً 

 :(٘)ل الشاعر، وهو مشهور فً كبلم العرب ، لا(ٗ)فً الملب كله هو الشن «المرض»و
 :(٘)الشاعر

 وال مرضاا أتمٌه إنً لصابن         لعرضً ولً فً األلٌّة مفخر
[، أي:" اؼتر المسلمون بدٌنهم فؤدخلوا 5ٗلوله تعالى:}َؼرَّ َهُإاَلِء ِدٌنُُهْم{ ]األنفال :  

  .(ٙ)أنفسهم فٌما ال طالة لهم به"
ٌمول :ؼر هإالء الذٌن ٌماتلون المشركٌن من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من أنفسهم  لال الطبري:" 

ا ممن كان لد تكلم باإلسبلم  ، دٌنُهم  وذلن اإلسبلم، وذُكر أن الذٌن لالوا هذا المول ، كانوا نفرا
 .(2)" من مشركً لرٌش ، ولم ٌستحكم اإلسبلم فً للوبهم

{، ٌعنً: المسلمٌن .}دٌنُُهْم {، ٌعنً: اإلسبلم ، ألن هللا تعالى ءِ َؼرَّ َهُإالَ }لال الماوردي:" 
للل المشركٌن فً أعٌن المسلمٌن لٌتمدموا علٌهم ، وللَّل المسلمٌن فً أعٌن المشركٌن لٌستهٌنوا 

 .(1)بهم حتى أظفر بهم المسلمٌن فمتلوا من لتلوا وأسروا من أسروا"
ت ألمر هللا، لال: وذكر لنا أن عدو هللا أبا رأت عصابة من المإمنٌن تشدد عن لتادة:" 

 .(5)جهل بن هشام لما أشرؾ على دمحم وأصحابه لال: وهللا ال ٌعبد هللا بعد الٌوم لسوة وعتوا"
لما دنا الموم بعضهم من بعض ، فملَّل هللا المسلمٌن فً أعٌن المشركٌن  لال ابن جرٌج:" 

المشركون : }ؼر هإالء دٌنهم{، وإنما لالوا ذلن من ، وللَّل المشركٌن فً أعٌن المسلمٌن ، فمال 
للتهم فً أعٌنهم ، وظنوا أنهم سٌهزمونهم ال ٌشكون فً ذلن ، فمال هللا : }ومن ٌتوكل على هللا 

 .(ٓٔ)فإّن هللا عزٌز حكٌم{"
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]األنفال :  ِ فَإِنَّ َّللاَّ أي:" ومن ٌعتمد  [،5ٗلوله تعالى:}َوَمْن ٌَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

على هللا وٌثك به فإِن هللا ناصره ألن هللا عزٌز، أي: ؼالب ال ٌذل من استجار به، حكٌم فً 
 .(ٔٔ)أفعاله وصنعه"

 .(ٕٔ)لال دمحم بن إسحاق: "وعلى هللا ال على الناس فلٌتوكل"
ه أي: ومن ٌسلم أمره إلى هللا وٌثك به، }فإن هللا عزٌز{ لوي ٌفعل بؤعداب لال البؽوي:"
 .(ٖٔ)ما ٌشاء، }حكٌم{"

ثم لال جوابا لهم: }ومن ٌتوكل على هللا فإن هللا عزٌز{ ؼالب ٌسلط  لال الزمخشري:"
 .(ٗٔ)الملٌل الضعٌؾ على الكثٌر الموى"

                                                             
 .2ٔ2ٔ/٘(:ص5ٔٙ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٗٔ(:ص5ٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٕلم ألؾ على لابله، انظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (1)
 .2ٔ2ٔ/٘(:ص5ٔٙ5أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٗٔ/ٗٔ(:ص55ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٔ2ٔ/٘(:ص5ٔ2ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .1ٕٕ/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
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وٌثك به ، وٌرض بمضابه ، فإن هللا  معناه: ومن ٌسلم أمره إلى هللا ، لال الطبري:"
وال ٌمهره أحد ، فجاُره منٌع ، ومن ٌتوكل علٌه  حافظه وناصره، ألنه }عزٌز{، ال ٌؽلبه شًء ،

، وهذا أمٌر من هللا جل ثناإه المإمنٌن به من أصحاب رسول هللا وؼٌرهم ، أن ٌفّوِضوا  ًٌّ مكف
أمرهم إلٌه ، وٌسلموا لمضابه ، كٌما ٌكفٌهم أعداءهم ، وال ٌستذلهم من ناوأهم ، ألنه }عزٌز{ 

ٌمول : هو فٌما ٌدبر من أمر خلمه حكٌم ، ال ٌدخل  ؼٌر مؽلوب ، فجاره ؼٌر ممهور }حكٌم{،
 .(ٔ)تدبٌره خلل"
ثم أخبر هللا عز وجل بؤن من توكل على هللا واستند إلٌه، فإن عزة هللا  لال ابن عطٌة:" 

تعالى وحكمته كفٌلة بنصره وشد أعضاده، وخرجت العبارة عن هذا المعنى بؤوجز لفظ 
 .(ٕ)وأبلؽه"
 الفوابد:
بٌان حال المنافمٌن وضعفة اإلٌمان عند وجود المتال ونشوب ة الكرٌمة: من فوابد اآلٌ -ٔ

 الحروب.
وجوب التوكل على هللا واالعتماد علٌه مهما كانت دعاوى المبطلٌن والمثبطٌن  -ٕ

 والمنهزمٌن.
عز -أن الجن ال تمدر على شًء إال بإرادة هللا، فعلى المسلم أن ٌكون دابم الصلة باهلل  -ٖ

حماه هللا من شٌاطٌن اإلنس والجن فهو نعم  -عز وجل-،فمن كان فً كنؾ هللا -وجل
 المولى ونعم النصٌر. 

 :«الحكٌم«»العزٌز»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما  -ٗ
هو المنٌع الذي ال ٌؽلب. والعز فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه. أحدها: :«العزٌز»فـ -

بضم -بمعنى الؽلبة، ومنه لولهم:من عز بز، أي: من ؼلب سلب، ٌمال منه: عز ٌعز 

 [.ٖٕ :]ص  {وعزنً فً الخطاب}من ٌعز. ومنه لول هللا سبحانه:  -العٌن
-من "ٌعز" ، كمول الهذلً  -العٌن بفتح-والثانً: بمعنى الشدة والموة. ٌمال منه: عز ٌعز 

 :(ٖ)-ٌصؾ العماب
 سوداء روثة أنفها كالمخصؾ               حتى انتهٌت إلى فراش عزٌزة  

 جعلها عزٌزة، ألنها من ألوى جوارح الطٌر.
 -بكسر العٌن-الثالث: أن ٌكون بمعنى نفاسة المدر. ٌمال منه: عز الشًء ٌعز  هوالوج

زٌز على هذا، أنه الذي ال ٌعادله شًء، وأنه ال مثل له، وال من ٌعز، فٌتؤول معنى الع
 .(ٗ)"نظٌر
هو المحكم لخلك األشٌاء. صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، كمولهم: ألٌم بمعنى: :"«الحكٌم»و -

 {آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم}: -جل وعز-مإلم، وسمٌع بمعنى: مسمع؛ كموله 
فدل على أن المراد ، [ٔ :]هود {آٌاتهكتاب أحكمت }[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس
 الحكٌم هنا الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل.»ـب

                                                             
 .٘ٔ-ٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
آخر لصٌدة ألبً كبٌر الهذلً،  15ٓٔ، وشرح أشعارهم للسكري ص ٓٔٔدٌوان الهذلٌٌن المسم الثانً ص (ٖ)

ا، مطلعها: ٖٕأبٌاتها   بٌتا
 أزهٌر هل عن شٌبة من مصرؾ ... أم ال خلود لباذٍل متكلؾِ 

برواٌة: فتخاء، بدل، سوداء، وفً اللسان والماموس  2ٗٔ/ 2زهري وتهذٌب األ 1ٕٔ/ ٕوفً مماٌٌس اللؽة 
وشرحه )عزز(. وفً الدٌوان، ٌرٌد: أن منسرها حدٌد دلٌك كؤنه مخصؾ. والروثة: طرؾ األنؾ، وفراشها: 

 عشها.
 على معنى "العزٌز". ٖٗوالبٌت استشهد به الزجاج فً تفسٌر األسماء ص 

 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٗ)
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ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن 
التمدٌر لها. إذ لٌس كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة، وشدة األسر كالبمة، والنملة، وما 

ؾ الخلك، إال أن التدبٌر فٌهما، والداللة بهما على كون الصانع أشبههما من ضعا
وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌه بخلك السموات واألرض والجبال وسابر معاظم الخلٌمة، 

[ لم تمع 2:]السجدة {الذي أحسن كل شًء خلمه}: -جل وعز-وكذلن. هذا فً لوله 
ا المعنى معدوم فً المرد، والخنزٌر، اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن هذ

والدب، وأشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى فٌهإلى حسن التدبٌر فً إنشاء كل 
شىء من خلمه على ما أحب أن ٌنشبه علٌه وإبرازه على الهٌبة التً أراد أن ٌهٌبه 

 .(ٔ)[ٕ:]الفرلان {وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا}علٌها. كموله ]تعالى[: 
 
 مرآنال

َحِرٌِك }َولَْو تََرى إِْذ ٌَتََوف ى ال ِذٌَن َكفَُروا اْلَماَلئَِكةُ ٌَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرهُْم َوذُولُوا َعذَاَب الْ 
 [ٓ٘({ ]األنفال : ٓ٘)

 التفسٌر:
حال لبض المبلبكة أرواح الكفار وانتزاعها، وهم ٌضربون وجوههم  -أٌها الرسول-ولو تعاٌن 

حال إلبالهم، وٌضربون ظهورهم فً حال فرارهم، وٌمولون لهم: ذولوا العذاب المحرق، فً 
ا، وهذا السٌاق وإن كان سببه ولعة  ا عظٌما  ، ولكنه عام فً حك كّلِ كافر.« بدر»لرأٌت أمرا

ٌَتََوفَّى الَِّذٌَن َكفَُروا اْلَمبَلبَِكةُ ٌَْضِربُوَن   ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرهُْم{ لوله تعالى:}َولَْو تََرى إِْذ 
حال لبض المبلبكة أرواح الكفار وانتزاعها وهم  -أٌها الرسول-[، أي:" ولو تعاٌن ٓ٘]األنفال : 

 .(ٕ)ٌضربون وجوههم فً حال إلبالهم، وٌضربون ظهورهم فً حال فرارهم"

ٌا دمحم ، حٌن ٌتوفى المبلبكةُ  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : ولو تعاٌن ، فمال الطبري:" 
 .(ٖ)أرواَح الكفار ، فتنزعها من أجسادهم ، تضرب الوجوه منهم واألستاه"

ٌمول تعالى: ولو ترى الذٌن كفروا بآٌات هللا حٌن توفاهم المبلبكة  لال السعدي:" 
الموكلون بمبض أرواحهم ولد اشتد بهم الملك وعظم كربهم، و }المبلبكة ٌضربون وجوههم 
وأدبارهم{ ٌمولون لهم: أخرجوا أنفسكم، ونفوسهم متمنعة مستعصٌة على الخروج، لعلمها ما 

 .(ٗ)"أمامها من العذاب األلٌم
ن مجاهد، لوله:"}ٌضربون وجوههم وأدبارهم{، لال:وأستاههم، ولكنه كرٌم ٌَْكنًِ"ع 

(٘). 
وفً لوله تعالى:}َوَلْو تََرى إِْذ ٌَتََوفَّى الَِّذٌَن َكفَُروا اْلَمبَلبَِكةُ ٌَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرهُْم{  
 [، لوالن:ٓ٘]األنفال : 

 .(ٙ)لبض أرواحهم ، لاله مماتلأحدهما : ٌتوفاهم ملن الموت عند 
ٌَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَدَباَرهُْم{تؤوٌله على هذا المول: ٌضربون   لال الماوردي:لوله:"}

 .(2)وجوههم ٌوم المٌامة إذا واجهوهم ، وأدبارهم إذا سالوهم إلى النار"
 . (5)د، مجاه(1)والثانً : لتل المبلبكة لهم حٌن لاتلوهم ٌوم بدر. لاله ابن عباس

                                                             
 .2ٖ-2ٕ/ٔن الدعاء:انظر:شؤ(ٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٖتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٙٔ/ٗٔ(:صٕٕٓٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .ٙٔ/ٗٔ(:صٕ٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٙٔ/ٗٔ(:صٕٓٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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لال ابن عباس:" إذا ألبل المشركون بوجوههم إلى المسلمٌن ، ضربوا وجوههم  
 .(ٔ)بالسٌوؾ. وإذا ولّوا ، أدركتهم المبلبكة فضربوا أدبارهم"

 (ٕ)عن الحسن لال : "لال رجل : ٌا رسول هللا ، إنً رأٌت بظهر أبً جهل مثل الشران! 
 .(ٖ)لال : ما ذان ؟ لال : ضرُب المبلبكة" (ٕ)الشران!
عن مجاهد : "أن رجبل لال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : إنً حملت على رجل من المشركٌن فذهبت  

ألضربه، فنَدَر رأسُه ؟
 .(٘)فمال : سبمن إلٌه الملن" (ٗ)

 :(ٙ)وتؤوٌله على هذا المول الثانً: ٌحتمل وجهٌن 
 أحدهما : ٌضربون وجوههم ببدر لما لاتلوا ، وأدبارهم لما انهزموا .

والثانً : أنهم جاءوهم من أمامهم وورابهم ، فمن كان من أمامهم ضرب وجوههم ، ومن كان 
 من ورابهم ضرب أدبارهم .

لال الصابونً:" أي: لو رأٌت وشاهدت أٌها المخاطب أو أٌها السامع حالتهم ببدر حٌن  
لرأٌت أمراا تمبض مبلبكة العذاب أرواح الكفرة المجرمٌن، وجواب }لَْو{ محذوؾ للتهوٌل أي 

ا هاببلا" ا وشؤنا  .(2)فظٌعا
حذؾ جواب لو جابز بلٌػ حذفه فً مثل هذا ألنه ٌدل على التعظٌم، أي:  لال أبو حٌان:" 

 .(1)["2ٕ}َولَْو تََرى إِْذ ُولِفُوا َعلَى النَّار{ ]األنعام :  لرأٌت أمرا عجٌبا وشؤنا هاببل كموله:
 .(5)، بتاءٌن«إذ تتوفى»مر فإنه لرأكلهم لرأ }إذ ٌتوفى{ بالٌاء، ؼٌر ابن عاو
[، أي:" وٌمولون لهم: ذولوا العذاب ٓ٘لوله تعالى:}َوذُولُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك{ ]األنفال :  
 .(ٓٔ)المحرق"
وٌمولون لهم : ذولوا عذاب النار التً تحرلكم ٌوم ورودكم  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔٔ)جهنم"

 .(ٕٔ)"أي: العذاب الشدٌد المحرق لال السعدي:" 
فلما كان ٌوم المٌامة دخلوا النار، تمول لهم خزنة جهنم وذولوا عذاب  لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)الحرٌك"
بالنار، ألن العذاب ٌكون  -لال الزجاج: " ومعنى }عذاب الحرٌك{، أي: عذاب محرق  

من بؽٌرالنار، فؤعلم أن مجازاة هإالء هذا العذاب، ولوله: }ذولوا{ هذه كلمة تمال للشًء ٌوبس 
 .(ٗٔ)العفو ٌمال ذق ما أنت فٌه، أي: لست بمتخلص منه"

بمعنى: وٌمولون ذولوا عذاب الحرٌك، والعرب تفعل ذلن، لال  لال أبو عبٌدة:" 
 :(٘ٔ)النّابؽة

                                                             
 .ٙٔ/ٗٔ(:صٕ٘ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 ." الشران " ، سٌر النعل الذي ٌكون على ظهرها(ٕ)
 .2ٔ-ٙٔ/ٗٔ(:صٕ٘ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
.]حاشٌة تفسٌر " ندر الشًء " سمط . ٌمال : " ضرب ٌده بالسٌؾ فؤندرها " ، أي لطعها فسمطت(ٗ)

 [2ٔ/ٗٔالطبري:
 .2ٔ/ٗٔ(:صٕٙٓٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٖٙ/٘البحر المحٌط: (1)
 .2ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٖتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .5ٗٗ/ ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)
، 2ٖ٘/ ٔ، والشنتمرى 2ٓ/ ٘، والطبري 5ٕٔوالكامل  -2ٕٖ/ ٔ، وفى الكتاب ٖٓمن الستة فى دٌوانه (٘ٔ)
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 كؤنّن من جمال بنى ألٌش              ٌمعمع خلؾ رجلٌه بشّن 
 .(ٔ)معناه: كؤنن جمل، والعرب تمّدم المفعول لبل الفاعل"

أبو حٌان: " واستعٌر لمباشرة العذاب الذوق، ألن الذوق من أبلػ أنواع المباشرة، لال 
المحرق فعٌل بمعنى مفعل، كؤلٌم بمعنى مإلم. ولٌل: الحرٌك  وحاستها متمٌزة جدا. والحرٌك:

 طبمة من طباق جهنم.
 أشدها.ولٌل: الحرٌك الملتهب من النار، والنار تشمل الملتهبة وؼٌر الملتهبة، والملتهبة 

والظاهر إن هذا المول ٌكون عند دخولهم جهنم. ولٌل: لد ٌكون عند الحساب، أو عند 
 .(ٕ)الموت"

فهذه اإلذالة هً فً البرزخ وأولها حٌن الوفاة؛ فإنه معطوؾ على لوله "ٌمول ابن المٌم: 
ٌضربون وجوههم وأدبارهم وهو من المول المحذوؾ ممولة لداللة الكبلم علٌه كنظابره، 

 .(ٖ)"بلهما والع ولت الوفاةوك
 .(ٗ)لال الحسن: "بلؽنً أنه ٌحرق أحدهم فً الٌوم سبعٌن ألؾ مرة"

 الفوابد:
 تمرٌر عذاب المبر بتمرٌر العذاب عند النزع. -ٔ
أن هإالء سوؾ ٌذولون العذاب باأللم البدنً واأللم النفسً، ففً لوله: }عذاب الحرٌك{:  -ٕ

نفسً، ألن هذا توبٌخ وإهانة، فاألمر هنا للتوبٌخ ألم بدنً، وفً لوله: }وذولوا{: ألم 
 واإلهانة.

الرّد على من لال بؤن أهل النار الٌذولون العذاب، ألن أجسامهم تؤخذ على النار   -ٖ
وتتكٌؾ بها، فٌصبحون الٌذولون ألما، لموله: }وذولوا عذاب الحرٌك{، وفٌه بٌان لدرة 

نضجت جلودهم بّدلوا جلودا ؼٌرها، هللا إذ ٌحترق جلود هإالء وتنضج جلودهم وكلما 

ومع ذلن الٌموتون مع أن مثل هذا الحرٌك لو أصاب احدا فً الدنٌا لهلن كما لال 
[، فبلٌموت فٌسترٌخ وال ٌحٌا حٌاة ٖٔسبحانه: }ثُمَّ اَل ٌَُموُت فٌَِها َواَل ٌَْحٌَى{ ]األعلى: 

 هنٌبة.
 

 المرآن
ٌِْدٌكُْم  ٍم ِلْلعَبٌِِد )}ذَِلَن بَِما لَد َمْت أَ ٌَْس ِبَظال  َ لَ  [ٔ٘({ ]األنفال : َٔ٘وأَن  ّللا 

 التفسٌر:
ا  ذلن الجزاء الذي أصاب المشركٌن فبسبب أعمالكم السٌبة فً حٌاتكم الدنٌا، وال ٌظلم هللا أحدا

 من َخْلمه مثمال ذرة، بل هو الَحَكُم العدل الذي ال ٌجور.
ٌِْدٌكُْم{ ]األنفال :  لوله تعالى:}ذَِلَن بَِما لَدََّمتْ   [، أي:" ذلن الجزاء الذي أصاب ٔ٘أَ

 .(٘)المشركٌن فبسبب أعمالكم السٌبة فً حٌاتكم الدنٌا"
هذا العذاب لكم، بما كسبت أٌدٌكم من اآلثام واألوزار ، واجترحتم من  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"معاصً هللا أٌام حٌاتكم، فذولوا الٌوم العذاَب، وفً معادكم عذاَب الحرٌك
ذلن العذاب بما لدمت أٌدٌكم من الكفر والتكذٌب وبترككم  :ٌعنً لال أبو اللٌث:" 
 .(2)"اإلٌمان

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٔ/ ٕ، والخزانة، 1ٙ/ ٗواللسان والناج )لعمع( والعٌنً 
 .2ٕٗ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/ ٖالبحر المحٌط: (ٕ)
 .2ٕ/ٔمفتاح السعادة: (ٖ)
 .1ٖٓ/ ٖ(: ص 5ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم )(ٗ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙ/ٕبحر العلوم: (2)
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ذلن الضرب والعذاب. بما لدمت أٌدٌكم بسبب ما كسبت من الكفر  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٔ){"لذلن}والمعاصً وهو خبر 

 .(ٕ)"ٌعنً: هذا {،ذلن"}عن أبً مالن لوله:  
 .(ٖ)"ٌعنً: الذي نزل بهم {،ذلن"} جبٌر فً لول هللا تعالى:عن سعٌد بن  
ٍم ِلْلعَبٌِِد{ ]األنفال :   ٌَْس بَِظبلَّ َ لَ [، أي:" وال ٌظلم هللا أحداا من َخْلمه ٔ٘لوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٗ)مثمال ذرة، بل هو الَحَكُم العدل الذي ال ٌجور"
 .(٘)"لٌس ٌعذبهم على ؼٌر ذنب :ٌمول لال مماتل:" 
ال ٌعالب أحداا من خلمه إال بجرم اجترمه ، وال ٌعذبه إال بمعصٌته  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)إٌاه ، ألن الظلم ال ٌجوز أن ٌكون منه"
ذلن العذاب حصل لكم، ؼٌر ظلم وال جور من ربكم، وإنما هو بما  لال السعدي:أي:" 

 .(2)"رت لكم ما أثرتلدمت أٌدٌكم من المعاصً التً أث
للداللة على أن « ما»عطؾ على  {،وأن هللا لٌس بظبلم للعبٌدلال البٌضاوي: لوله:"} 

سببٌته ممٌدة بانضمامه إلٌه إذ لواله ألمكن أن ٌعذبهم بؽٌر ذنوبهم ال أن ال ٌعذبهم بذنوبهم. فإن 
ترن التعذٌب من مستحمه لٌس بظلم شرعا وال عمبل حتى ٌنتهض نفً الظلم سببا للتعذٌب وظبلم 

 .(1)"التكثٌر ألجل العبٌد
لال: ما أنا بمعذب من لم ٌجرم  {،أن هللا لٌس بظبلم للعبٌدو"}عن ابن عباس فً لوله:  

 .(5)"عندي أن أعذبه
 الفوابد:
 .تنزه الخالك عز وجل عن الظلم ألحد -ٔ
 .أن الجزاء من جنس العملومن الفوابد:  -ٕ
 

 المرآن
ِ فَؤََخذَهُُم  َ َلِويٌّ َشِدٌُد }َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َكفَُروا بِآٌَاِت ّللا  ُ بِذُنُوبِِهْم إِن  ّللا  ّللا 

 [ٕ٘({ ]األنفال : ٕ٘اْلِعمَاِب )
 التفسٌر:

إنَّ ما نزل بالمشركٌن ٌومبذ سُنَّة هللا فً عماب الطؽاة من األمم السابمة من أمثال فرعون 
سبب ذنوبهم. إن هللا والسابمٌن له، عندما كذَّبوا رسل هللا وجحدوا آٌاته، فإن هللا أنزل بهم عمابه ب

 لوي ال ٌُْمهر، شدٌد العماب لمن عصاه ولم ٌتب من ذنبه.
ِ{ ]األنفال :  لوله تعالى:}َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهمْ   [، أي:" َٕ٘كَفُروا بِآٌَاِت َّللاَّ

ة من أمثال فرعون إنَّ ما نزل بالمشركٌن ٌومبذ سُنَّة هللا فً عماب الطؽاة من األمم السابم
 .(ٓٔ)عندما كذَّبوا رسل هللا وجحدوا آٌاته"، والسابمٌن له

                                                             
 .ٖٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص5ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص5ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٖتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص5٘٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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لال مماتل:" ٌعنً: كؤشباه آل فرعون فً التكذٌب }والذٌن من لبلهم{ من األمم الخالٌة  
لبل آل فرعون لوم نوح، وعاد، وثمود ولوم إبراهٌم، ولوم « األمم الخالٌة»لبل آل فرعون ، و
 .(ٔ)لوط، ولوم شعٌب"

كتظاهر آل فرعون على موسى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: تظاهرهم على النبً  لال اإلمام الشافعً:" 
 .(ٕ)علٌه الصبلة والسبلم، ولٌل: عادتهم فً كفرهم كعادة آل فرعون"

ٌرٌد: كذب هإالء كما كذب آل فرعون، فنزل بهم كما نزل بآل  لال الفراء:" 
 .(ٖ)فرعون"
: كعادتهم ٌرٌد كفر الٌهود ككفر من لبلهم. ٌمال: هذا دأبه ودٌنه أي لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)ودٌدنه"
معناه: عادة هإالء فً كفرهم كعادة آل فرعون فً كفرهم، فجوزي  لال الزجاج:" 

هإالء بالمتل والسبى كما جوزي آل فرعون باإلؼراق واإلهبلن، كذا لال بعض أهل اللؽة، فً 
و إسحاق: وحمٌمة الداب إدامة العمل، تمول: فبلن ٌداب فً كذا وكذا أنه العادة، ولال أب« الدأب»

أى ٌداوم علٌه وٌواظب، وٌتعب نفسه فٌه. وهذا التفسٌر معنى العادة إال أن هذا أبٌن 
 .(٘)وأكشؾ"
ٌمول تعالى ذكره : فِْعُل هإالء المشركون من لرٌش الذٌن لتلوا ببدر  لال الطبري:أي:" 

ٌعهم وفعلهم وفعل من كذّب بحجج هللا ورسله من األمم الخالٌة لبلهم ، ، كعادة لوم فرعون وصن
 .(ٙ)ففعلنا بهم كفعلنا بؤولبن"

دأب هإالء مثل دأب آل فرعون وهو عملهم وطرٌمهم الذي دأبوا  :أي لال البٌضاوي:" 
 .(2)"تفسٌر لدأبهم {كفروا بآٌات هللا}فٌه أي داموا علٌه. والذٌن من لبلهم من لبل آل فرعون. 

" ٌعنً: جحدوا بعذاب هللا فً الدنٌا إنه ؼٌر نازل ،{كفروا بآٌات هللا} لال أبو اللٌث: 

 .(1)بهم"
 .(5)عن ابن عباس فً لوله:"}كدأب آل فرعون{، لال: كصنع آل فرعون" 
عن عامر ومجاهد وعطاء:"}كدأب آل فرعون{، كفعل آل فرعون، كسُنَِن آل  
 .(ٓٔ)فرعون"
 .(ٔٔ)لوله:"}كدأب آل فرعون{، ٌمول: كسنتهم"عن الربٌع فً  
 .(ٕٔ)عن الضحان فً لوله:"}كدأب آل فرعون{، لال: كعمل آل فرعون"و 
لال ابن زٌد فً لوله:"}كدأب آل فرعون{، لال: كفعلهم، كتكذٌبهم حٌن كذّبوا الرسل،  

ل الذي أصابهم علٌه من [ ، أن ٌصٌبكم مثٖٔولرأ لول هللا: }ِمثَْل َدأِْب لَْوِم نُوحٍ{ ]سورة ؼافر: 
 .(ٖٔ)عذاب هللا. لال: الدأُب العمل"

 :(ٔ)كما لال امرإ المٌس بن حجر، (ٗٔ)هو الشؤن والعادة" :"«الدأب»و 

                                                             
 .ٖ٘ٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٔمعانً المرىن: (ٖ)
 .ٔٓٔؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٕٓٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٕٙ/ٕبحر العلوم: (1)
 .ٕٕٗ/ٙ(:صٗٙٙٙأخرجه الطبري) (5)
 .5ٔ/ٗٔ(:ص1ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ٙ(:ص5٘ٙٙأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٙ(:صٔٙٙٙأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٙ(:صٕٙٙٙأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٖٗٔ 
 

لِ   َوإنَّ ِشفَابًِ َعْبَرةٌ ُمَهَرالَة             فََهْل ِعْنَد َرْسٍم َداِرٍس ِمْن ُمعَوَّ
ٌِْرث لَْبلََها بَاِب ِبَمؤَْسلِ          َكَدأْبَِن ِمْن أُّمِ اْلُحَو  َوَجاَرتَِها أُّمِ الرَّ

ٌعنً بموله:"كدأبن"، كشؤنن وأمرن وفعلن. ٌمال منه:"هذا َدأبً ودأبن أبداا،.ٌعنً به: 
فعلً وفعلن، وأمري وأمرن، وشؤنً وشؤنن، ٌمال منه:َدأْبُت ُدُإوباا ودأْباا، وحكى عن العرب 

مزة، كما لٌل:هذا شعٌَر، ونََهر، فتحرن ثانٌه ألنه حرٌؾ من سماعاا: دأْبُت دأَباا، مثمله محركة اله
 :(ٕ)الحروؾ الستة، فؤلحك"الدأب" إذ كان ثانٌة من الحروؾ الستة، كما لال الشاعر

ِت"           لَهُ نَعٌَل ال تَطَِّبً الَكْلَب ِرٌُحَها  َن اْلَمَجاِلِس شُمَّ ٌْ َوإْن ُوِضَعْت بَ
(ٖ). 

 .(ٗ)"أي: كعادتهم وحالهم لال الخلٌل:" 
مجازه: كعادة آل فرعون وحالهم وسنتهم ، والّدأب والّدٌدن والّدٌن  لال أبو عبٌدة:" 

 :(٘)واحد، لال المثّمب العبدىّ 
 تمول إذا درأت لها وضٌنى         أهذا دٌنه أبدا ودٌنى

 (ٙ)أكّل الدهر حّل وارتحال            أما ٌبمى علّى وال ٌتٌنى "
ُ بِذُنُوبِِهْم{ ]األنفال :  لوله  [، أي:" فؤنزل بهم عمابه بسبب ٕ٘تعالى:}فَؤََخذَهُُم َّللاَّ
 .(2)ذنوبهم"
 .(1)لال أبو اللٌث:" ٌعنً: عالبهم وأهلكهم بذنوبهم وشركهم" 
ٌمول : فعالبهم هللا بتكذٌبهم حججه ورسله ، ومعصٌتهم ربهم ، كما  لال الطبري:" 

 .(5)ن لبلهم"عالب أشكالهم واألمم الذٌ
َ لَِويٌّ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]األنفال :   [، أي:" إن هللا لوي ال ٌُْمهر، شدٌد ٕ٘لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)العماب لمن عصاه ولم ٌتب من ذنبه"
 .(ٔٔ)لال أبو اللٌث:" ٌعنً: لوي فً أخذه، شدٌد العماب لمن عصاه" 

{ لادٌر ال ٌؽلبه شًء }شدٌد العماب{ لَمْن كفر به وكذَّب رسله" لال الواحدي:"  }لَِويٌّ
(ٕٔ). 

                                                                                                                                                                               
)بوالق( البٌت الثانً. وهو شعر مشهور  ٖٙٔ: ٕٔمن معلمته المشهورة، ثم ٌؤتً فً التفسٌر  ٕ٘ٔدٌوانه: (ٔ)

 .خبره، فاطلبه فً موضعه
 ، واللسان"نعل".ٕٔٔ، 5ٓٔ/ٖ، والبٌان:ٕٙٙ/ٔ، والحٌوان: ٕٔٔ/ٕالبٌت لكثٌر عزة فً دٌوانه: (ٕ)

ؾ هذا وال شاهد فٌها، كما سترى. والشعر مما لاله ورواٌة اللسان"وسط المجالس"، أما رواٌة الدٌوان فبخبل
كثٌر حٌن بلؽه وفاة عبد العزٌز بن مروان بمصر، فرثاه، فكان مما لال فٌه: ٌَُإوُب أُولُو الَحاَجاِت ِمْنهُ إذَا بََدا ... 

تِ  ٌِْر ُمَإمَّ  إلَى َطٌِِّب األَثَْواِب َؼ
ٌَْبُدو فَتَْنَجِلً ٌْلَى ِحٌَن   ... سُُجوُؾ الِخبَاِء َعْن َمِهٌٍب ُمَشمَّتِ  َكؤَنَّ اُْبَن َل

َراِن، َسْهلَةَ الُمتََسمَّتِ   ُممَاِرُب َخْطٍو ال ٌُؽٌَِّر نَْعلَهُ ... َرِهٌَؾ الّشِ
 إِذَا طُِرحْت لَْم تَطَِّب الَكْلَب ِرٌُحَها ... َوإِْن ُوِضعْت فً َمْجِلس المَْوم شُمَّتِ 

غ الجلد، فذهبت رابحة الجلد منها، ألن النعل إذا كانت من جلد ؼٌر مدبوغ، ٌمول: ال ٌلبس من النعال إال المدبو
وظفر بها كلب ألبل علٌها برٌحها فؤكلها. ٌصفه بؤنه من أهل النعمة والٌسار والترؾ. ثم زادها صفة أخرى بؤن 
ٌبها. جعلها لد كسبت من طٌب رابحته طٌباا، حتى لو وضعت فً مجلس لوم، تلفتوا ٌتشممون شذاها من ط

 .ولوله: "ٌطبى" من: "اطباه" أي: دعاه إلٌه
 .ٕٕ٘/ٙتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1/1٘العٌن"دأب":ص (ٗ)
، ٖ٘ٓ/ ٕواألول فمط فى الجمهرة  ٕٙٗوااللتضاب  1ٙ٘وفى شرح المفضلٌات  -٘البٌتان فى دٌوانه رلم  (٘)
الوضٌن للرحل بمنزلة الحزام، ودرأت مددت وشددت  -. 5ٓٗ -٘ٓٗواللسان )درأ( وشعراء الجاهلٌة  ٕٗٗ/ ٖ

 .رحلها.
 .1ٕٗ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕ-ٕٙ/ٕبحر العلوم: (1)
 .5ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٗٗٗالوجٌز: (ٕٔ)
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ال ٌؽلبه ؼالب ، وال ٌرد لضاءه رادٌّ ، ٌُْنِفذ أمره ، وٌُمضً لضاءه  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)فً خلمه شدٌد عمابه لمن كفر بآٌاته وجحد ُحججه "

 .(ٕ)لوي العموبة" :"أي ،َشِدٌُد اْلِعمَاِب{}لال ابن عثٌمٌن: 
المبالؽة فً تهوٌل الخطب وتفظٌع  [،َشِدٌُد اْلِعمَاِب{]}لال اآللوسً:" وفابدة هذه الجملة 

ةَ{ به تعالى ال ٌوجب شدة  لجواز تركه عفوا مع المدرة « العذاب»األمر، فإن اختصاص }اْلمُوَّ
 .(ٖ)علٌه"
 الفوابد:
 النعم بالنمم.سنة هللا تعالى فً أخذ الظالمٌن وإبدال بٌان  -ٔ
َ لَِويٌّ : إثبات الموة هلل؛ لموله تعالى: ومن الفوابد -ٕ  {.}إِنَّ َّللاَّ
 : «الموي»ومنها: اثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو: -ٖ

لد ٌكون بمعنى المادر. ومن لوي على شًء فمد لدر  :«الموي»لال الخطابً:" 
علٌه، وٌكون معناه: التام الموة الذي ال ٌستولً علٌه العجز فً حال من األحوال. 

 .(ٗ)"والمخلوق وإن وصؾ بالموة فإن لوته متناهٌة. وعن بعض األمور لاصرة
فإن لٌل: كٌؾ ٌكون  ،َشِدٌُد اْلِعمَاِب{}لمن عصاه، لموله: هللا عز وجل  عمابومنها: شدة  -ٗ

 هللا عز وجل شدٌد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟
فالجواب: أن هذا من كمال عزه، وسلطانه، وعدله، وحكمته؛ ألنه أنذر مستحك 

وأعذر منهم بإرسال الرسل؛ فلم ٌبك لهم حجة توجب تخفٌؾ العذاب عنهم؛ فلو  العذاب،
 ٌنهم والمإمنٌن به.رحم هإالء الكافرٌن به لكان ال فرق ب

 المرآن
َ لَْم ٌَُن ُمغًٌَِّرا نِْعَمًة أَْنعََمَها َعلَى لَْوٍم َحت ى ٌُغٌَُِّروا َما بِؤَْنفُِسِهْم َوأَن   َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم }ذَِلَن بِؤَن  ّللا  ّللا 

 [ٖ٘({ ]األنفال : ٖ٘)
 التفسٌر:

ٌِّروا حالهم الطٌبة إلى ذلن الجزاء السٌِّا بؤن هللا إذا أنعم على لوم نعمة ل م ٌسلبها منهم حتى ٌؽ
 حال سٌبة، وأن هللا سمٌع أللوال خلمه، علٌم بؤحوالهم، فٌجري علٌهم ما التضاه علمه ومشٌبته.

ا نِْعَمةا أَْنعََمَها َعَلى لَْوٍم َحتَّى ٌُؽٌَُِّروا َما بِؤَْنفُسِ   َ لَْم ٌَُن ُمَؽٌِّرا ِهْم{ لوله تعالى:}ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ
[، أي:" ذلن الجزاء السٌِّا بؤن هللا إذا أنعم على لوم نعمة لم ٌسلبها منهم، حتى ٖ٘]األنفال : 

 .(٘)ٌؽٌِّروا حالهم الطٌبة إلى حال سٌبة"
لال البؽوي:" أراد: أن هللا تعالى ال ٌؽٌر ما أنعم على لوم حتى ٌؽٌروا هم ما بهم،  

 .(ٙ)هللا ما بهم، فسلبهم النعمة" بالكفران وترن الشكر، فإذا فعلوا ذلن ؼٌر
ٌمول تعالى ذكره : وأخذنا هإالء الذٌن كفروا بآٌاتنا من مشركً لرٌش لال الطبري: " 

ببدر بذنوبهم ، وفعلنا ذلن بهم ، بؤنهم ؼٌَّروا ما أنعم هللا علٌهم به من ابتعاثه رسولَه منهم وبٌن 
وحربهم إٌاه ، فؽٌرنا نعمتنا علٌهم بإهبلكنا أظهرهم ، بإخراجهم إٌاه من بٌنهم ، وتكذٌبهم له ، 

 .(2)إٌاهم ، كفعلنا ذلن فً الماضٌن لبلهم ممن طؽى علٌنا وعصى أمرنا "

                                                             
 .5ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 . ٕٕ٘/ ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 . 22شؤن الدعاء:(ٗ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
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ذلن العذاب الذي نزل بهم، بؤن هللا لم ٌن مؽٌرا نعمة أنعمها على لوم  لال أبو اللٌث:" 
هم ما بهم من النعمة وهذا لول حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم فً الدٌن والنعم. فإذا ؼٌروا، ؼٌر هللا علٌ

 .(ٔ)الكلبً"
إنَّ هللا تعالى أطعم أهل مكَّة من جوعٍ وآمنهم من خوؾ وبعث إلٌهم دمحماا لال الواحدي:" 

ٌِّر علٌهم لو لم ٌُؽٌِّروا هم وتؽٌٌرهم كفرهم بها  ا أنعم علٌهم ولم ٌكن ٌُؽ رسوالا وكان هذا كلُّه ممَّ
ٌَّروا ذلن ا ؼ ٌَّر هللاُ ما بهم فسلبهم النِّعمة وأخذهم" وتركهم شكرها فلمَّ ؼ

(ٕ). 
لم ٌن مؽٌرا }بسبب أن هللا.  {،بؤن هللا}إشارة إلى ما حل بهم.  {،ذلن} لال البٌضاوي:" 

ٌبدلوا ما بهم من الحال إلى  {،حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم}مبدال إٌاها بالنممة.  {نعمة أنعمها على لوم
حال أسوأ، كتؽٌٌر لرٌش حالهم فً صلة الرحم والكؾ عن تعرض اآلٌات والرسل بمعاداة 
الرسول علٌه السبلم ومن تبعه منهم، والسعً فً إرالة دمابهم والتكذٌب باآلٌات واالستهزاء بها 

ا أنعم علٌهم حتى ٌؽٌروا إلى ؼٌر ذلن مما أحدثوه بعد المبعث، ولٌس السبب عدم تؽٌٌر هللا م
حالهم بل ما هو المفهوم له وهو جري عادته على تؽٌٌره متى ٌؽٌروا حالهم، وأصل ٌن ٌكون 

 .(ٖ)"فحذفت الحركة للجزم ثم الواو اللتماء الساكنٌن ثم النون لشبهه بالحروؾ اللٌنة تخفٌفا
ا نِ وفً   ٌِّرا َ لَْم ٌَُن ُمؽَ ْعَمةا أَْنَعَمَها َعلَى لَْوٍم َحتَّى ٌَُؽٌُِّروا َما لوله تعالى:}ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ

 :(ٗ)[، لوالنٖ٘بِؤَْنفُِسِهْم{ ]األنفال : 
 أحدهما: معناه: }لم ٌكن مؽٌرا نعمة{ ٌعنً: لم ٌكن مبدال النعمة بالبلٌة.

والثانً: أن هذا فً أهل مكة؛ فإن الرسول كان نعمة أنعمها هللا تعالى علٌهم، فكفروا بهذه 
 .(٘)النعمة، فؽٌرها هللا تعالى، ومعناه: أنه نملها إلى أهل المدٌنة وهم االنصار. وهذا لول السدي

َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]األنفال :   [، أي:" وأن هللا سمٌع أللوال خلمه، علٌم ٖ٘لوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ
 .(ٙ)بؤحوالهم، فٌجري علٌهم ما التضاه علمه ومشٌبته"

 .(2)سمٌع{ لممالتهم، }علٌم{ بؤفعالهم":أي: "}لال أبو اللٌث 
 .(1)"بما ٌفعلون {علٌم}لما ٌمولون.  {سمٌع} لال البٌضاوي:" 
ٌمول : ال ٌخفى علٌه شًء من كبلم خلمه ، ٌسمع كبلم كّل ناطك منهم  لال الطبري: " 

بخٌر نطك أو بشّرٍ }علٌم{، بما تضمره صدورهم ، وهو مجازٌهم ومثٌبهم على ما ٌمولون 
ا" ا فشرًّ ا ، وإن شرًّ ا فخٌرا وٌعملون ، إن خٌرا
(5). 

 الفوابد:
من خٌر أو شر حتى ٌكونوا هم لم ٌكن من سنة هللا تعالى فً الخلك تؽٌٌر ما علٌه الناس  -ٔ

 البادبٌن.
 .التحذٌر من بطر النعمة -ٕ
َ  -التً أسداها هللا للعبد-النعمة أن  -ٖ ال تثبت إال بالشكر، ولذلن لال هللا تعالى: }ذَِلَن ِبؤَنَّ َّللاَّ

ا نِْعَمةا أَْنعََمَها َعلَى لَْوٍم َحتَّى ٌَُؽٌُِّروا َما بِؤَنفُِسِهْم{ ]ا [ أي: ٌؽٌروا ما ٖ٘ألنفال:لَْم ٌَُن ُمؽٌَِّرا
فً للوبهم، فبل ٌمرون بؤن هذه نعمة هللا جل فً عبله، وال ٌشكرون ربهم، فتثبٌت النعم 

 بالشكر.
 :«العلٌم»، «السمٌع»ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات اسمٌن من أسمابه تعالىـ وهما:  -ٗ

                                                             
 .2ٕ/ٕبحر العلوم: (ٔ)
 .ٗٗٗالوجٌز: (ٕ)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .2ٖٕ-2ٕٕ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕ/ٕبحر العلوم: (2)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
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كمولهم: ، ٌل: بناء المبالؽةبمعنى السامع، إال أنه أبلػ فً الصفة، وبناء فع : «السَِّمٌعُ »فـ -
علٌم: من عالم، ولدٌر: من لادر، وهو الذي ٌسمع السر والنجوى. سواء عنده الجهر، 

 والخفوت، والنطك، والسكوت، ولد ٌكون السماع بمعنى المبول واإلجابة.
 ، أي: من دعاء ال(ٔ): "اللهم إنً أعوذ بن من لول ال ٌسمع"-ملسو هيلع هللا ىلص  -كمول النبً 

 لبل هللا حمد من حمده. :معناه ،(ٕ)ومن هذا لول المصلً:"سمع هللا لمن حمده" ٌستجاب،
 :(ٖ)وأنشد أبو زٌد لشتٌر بن الحارث الضبً حمده.

 ٌكون هللا ٌسمع ما ألول               دعوت هللا حتى خفت أال 
 .(ٗ)أي: ال ٌجٌب، وال ٌمبل

 .(٘)شًء من األشٌاءفبل ٌخفى علٌه ، المحٌط علمه بكل شًء:هو «العلٌم»و -

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

---------------------------------------------- 

وبداٌته تفسٌر ، بإذن هللا السابع عشر الجزءمن التفسٌر وٌلٌه عشر  السادس الجزءانتهى 
 .«األنفال»( من سورة ٗ٘اآلٌة )

 

 

 
 
 

 
 

                                                             
/ ٖ،واإلمام أحمد ٕٗٙ/ 1موارد، والنسابً  ٕٓٗٗ.هذاطرؾ حدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه برلم  (ٔ)

 .ٕٔٓ/ ٕمن حدٌث أنس وانظرالكنز  ٕٖٗ/ ٔ،والخطابً فً ؼرٌب الحدٌث 1ٖٖ، ٕ٘٘، 5ٕٔ
، 25ٙ، 25٘، 211، 2ٖ5، 2ٖ1، 2ٖٙ، 2ٖ٘، 2ٖٕ، 2ٕٕ، 5ٓٙأخرجه البخاري بشرح الفتح برلم (ٕ)

، ٓٙ٘ٗ، 5ٙٓٗ، 1ٕٕٖ، ٌٖٕٖٓه: "ربنا ولن الحمد حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه" وبرلم ،وف255، 252
ٗ٘51. 

(، 5ٙٔ(، )15(، )11(، )1ٙ(، )22(، )2ٔ(، )ٖٙ(، )ٕٙ(، )ٗ٘(، )1ٕ(، )ٕ٘ومسلم، باب "الصبلة" برلم )
من شًء  (،وفٌه: "اللهم ربنا لن الحمد،ملءالسموات، وملءاألرض، وملء ماشبتٕٕٓ(، )55ٔ(، )51ٔ)

، 5٘ٔ/ ٕ(،والنسابً )افتتاح( ٖٕٓ(، )ٕٕٓ( وكتاب صبلة المسافرٌن برلم )ٖٕٓبعده". وكذلن رواٌته برلم )
، 125، 121، 122، 12ٙ، 12٘، 1ٕٙ. وابنماجهبرلم ٕٔٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 55ٔ، 51ٔ، 52ٔ، 5ٙٔ
 . وؼٌرهم.5ٖٕٔ، 1ٖٕٔ، ٔٙٓٔ

، وفً ٖٔ/ ٕ، والمرطبً ٗٗٔ/ ٔالجوزي فً زاد المسٌر ، وابن 1ٕ٘ - ٙ/ ٘:أنشده الطبري فً تفسٌره(ٖ)
ا إلى شمٌر بن ٖٖٙ/ ٕالخزانة  ، مطلع لصٌدة من سبعة أبٌات فً الشاهد السادس والستٌن بعد الثبلثمابة منسوبا

الحارث الضبً. ولال: شمٌر، بضم الشٌن المعجمة وفتح المٌم وآخره راء مهملة، هكذا ضبطه أبو زٌد. ولال 
 -بالسٌن المهملة وكذا ضبطه الصاؼانً فً العباب بالمهملة-الذي فً حفظً سمٌر  -ما كتبه علٌهفٌ-األخفش 

مع ستة أبٌات أخرى. وفً أمالً  ٕٗٔولال: هو شاعر جاهلً وهللا أعلم. اهـ وفً نوادر أبً زٌد ص 
، والزمخشري ٕٖٗ/ ٔ، وفً اللسان )سمع( ولم ٌنسبه. وأنشده الخطابً فً ؼرٌب الحدٌث ٖٓٙ/ ٔالمرتضى 
 ..ٕٗكما هنا، إلى شتٌر. وانظر تفسٌر أسماء هللا الحسنى للزجاج ص  ٕٔٙ/ ٔفً الفابك 

 .ٓٙ-5٘انظر: شؤن الدعاء للخطابً: (ٗ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (٘)


